


t De warmte die zij had, 
de dingen die zij dee, 
bewaren wij in ons hart 
en nemen wij ons hele leven mee. 

Wij blijven in liefde verbonden met 

Henrica Maria ten Thije - Perik 

echtgenote van 
Martinus Johannes ten Thije 

Zij werd geboren op 26 februari 1921 te Ambt-Delden. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij op 28 maart 
2000 rustig ingeslapen in haar eigen vertrouwde omgeving. 
Op 1 april 2000 hebben wij afscheid van haar genomen in de 
parochiekerk "Maria Onbevlekt Ontvangen" te Zenderen, waar
na we haar te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Als we ons ma zouden moeten typeren, dan kan dat het beste 
met de woorden: zacht, zorgzaam en belangstellend. We 
hebben haar als een vrouw ervaren die er altijd was. Daarbij 
trad ze niet op de voorgrond, maar ging onopvallend haar 
weg. We konden altijd op haar rekenen. Daarbij schakelde ze 
zichzelf uit. 
Ook toen de laatste jaren haar krachten langzaam en 
geleidelijk afnamen wilde ze ons daar niet mee belasten. Het 
was haar aard niet om te klagen, ook al welen we dat ze soms 
reden genoeg gehad heeft. Op vragen als: "Hoe gaat het"? 
werd steevast geantwoord: "Goed" ... We beseffen dat ze het 
daarmee voor zichzelf niet altijd even gemakkelijk heeft 
gemaakt. 

Samen met pa, de kinderen en kleinkinderen heeft ze op 24 
november j.l. het 50-jarig huwelijksfeest mogen beleven. In 
huiselijke sfeer werd er een heilige mis opgedragen uit 
dankbaarheid. Dat ze dit nog mocht beleven. Wat hebben ze 
samen genoten. Dit was voor ons allen een waardevolle dag. 
Ondanks haar eenvoud hield ze er toch van om er verzorgd 
uitte zien. 
Ook was ze een vrouw met veel wijsheid en weinig woorden. 
Ze wist altijd het goede uit de mens naar voren te halen. Ma 
heeft veel in haar hart opgeslagen. Pa vroeg zich de laatste tijd 
af: "Wat speelt er zich toch af achter 'haar' gordijntjes"? We 
denken dat dit het loslaten was van haar Marlijntje. 
Anderzijds verlangde ze steeds meer naar Hanna, haar 
moeder, waar ze veel bewondering voor had en die haar 
grote voorbeeld was. 
Aan het lange leven van ons ma is een eind gekomen. Ze was 
tevreden met haar leven. 
Mede door de zeer liefdevolle zorg en aandacht van pa heeft 
ze hier zolang mogen en kunnen zijn. Hun wederzijdse humor 
gaf hun beiden kracht en een enorme binding. 
Bescheiden en dankbaar is ze door het leven gegaan. 
Haar leven is niet tevergeefs geweest. Een voorbeeld voor 
ons en dat zal ze altijd blijven zolang wij er zullen zijn. We zijn 
ervan overtuigd dat ze nu beloond is voor alles wat ze in haar 
leven gedaan heeft. Ze heeft het verdiend dat haar naam voor 
altijd in Gods hand geschreven zal staan. 

Wij willen allen bedanken die aan de zorg van mijn vrouw en 
onze moeder hebben bijgedragen, of op welke wijze dan ook 
blijken van belangstelling hebben getoond. 

Familie ten Thije 


