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Dankbaar gedenken we 

Theodorus Hendrikus Thuijs 
weduwnaar van 

Grada Maria Harmsen 
Hij werd geboren te Bergh op 10 mei 1907. 
Hij overleed, voorzien van de H. Ziekenzal
ving, op 89-jarige leeftijd, in het Slingeland
ziekenhuis te Doetinchem op 4 januari 1997. 
Na de Uitvaartdienst in de St. Martinuskerk 
te Wijnbergen op 9 januari, legden we hem 
te rusten op het parochiekerkhof. 

Samen met zijn vrouw Grada heeft papa 
altijd hard gewerkt voor zijn g.ezin van. tien 
kinderen. Zijn werk verrichtte h1J op de eigen 
boerderij. Hij aarzelde niet zijn gemenQd 
agrarisch bedrijf tenslotte om te zetten 1n 
een legkippen-boerderij . 

In zijn werk drukte hij zijn grote bezorgdheid 
voor zijn gezin uit. Later mochten ook de 
aangetrouwd en en de .. kleinkinderen in .. zijn 
belangstelling delen. H1J genoot van de f11ne. 
onderlinge band. Het verlies van moeder op 
17 september 1975 kwam dan ook hard aan. 
23 Mei 1991 bracht opnieuw een zware slag: 
zoon Tonny overleed. 

Papa kon ook echt genieten van ~e mooie 
dingen in het leven en het werk. H1J speelde 
van jongs af aan in een harmonie en in een 
klein, zelf-opgericht orkestje. 

Hij vond ook veel plezier in het altijd, zomaar 
bezig-zijn in en om het huis: boompJeS ver
planten, mollen vangen, konijntjes of hazen 
verschalken, noten en appels verzamelen. 
Niets uit de natuur mocht verloren gaan. Hij 
wist van geen ophouden. 

Tot op het laatst onderhield hij zijn sociale 
kontakten in Fort Garry house of andere 
gelegenheden waar werd gekaart of bingo 
gespeeld. Hij werd gehul~igd als oudste! 
aktieve kaarter. En tot het einde toe bleef h1J 
"bij de tijd", of het nu ging om de wereldge
beurtenissen of om ontwikkelingen bij Ajax 
of Dichteren. 

Papa was hecht verbonden met de parochie. 
Hij kon niet zonder zijn geloof. Hij had er veel 
voor over om de vieringen mee te maken. 
Gladheid of slecht weer hielden hem niet te
gen op de fiets er heen te gaan. 

Moge hij nu voorgoed en veilig thuis zijn bij 
God. Moge hij zijn beloning ontvangen voor 
alles wat hij voor de zijnen heeft gedaan of 
betekend. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor Uw meeleven na 
het overlijden van onze zorgzame papa en 
fijne opa. 

Zijn kinderen en kleinkinderen 




