


TER DANKBARE GEDACHTENIS AAN 

HERMANNUS TEN THIJE 

weduwnaar van Geertru ida Groothuis. 

Tussen zijn geboorte op 19 september 1893 
e_n zijn sterven op 18 november 1984 ligt 
zijn lange levensgang van 91 jaren. Tevreden 
en vol overgave legde hij zijn leven terug 
in Gods hand, nadat hij heel bewust in 
de kring van zijn gezin en meest nabije 
klein-kinderen de ziekenzalving had ontvangen. 
Op de zondag, de dag van de verrijzenis, 
stierf hij op dezelfde plaats, waar hij met 
moeder en oma het thuis bouwde voor het gezin 
en waar hij in zijn ouderdom zich steeds thuis 
mocht voelen. 
Op 22 november 1984 hebben we hem te rusten 
gelegd bij zi jn dierbare vrouw op het parochiële 
kerkhof te Hengevelde. 
Hij moge rusten in vrede. 

In de herfsttijd lijkt alles te sterven; maar in het 
verborgene groeit reeds nieuw leven. Wat sterft voor 
deze wereld doet God verrijzen , die zegt: 'Zie Ik 
maakt alles nieuw' . De dood is voorbij, de nieuwe 
aarde breekt aan, in de hemel is de nieuwe woning 
van eeuwige vrede. Dankbaar mogen we zijn om de 
lange levenstijd, dankbaar dat Vader en opa in goe
de gezondheid mocht genieten van het leven, in 
dankbaarheid mogen we terugdenken aan de wijze 
waarop we afscheid mochten nemen van hem, die 
kort voor zijn heengaan tevreden zei : het is goed 
zo, mijn levenstaak is volbracht. 

Hij was echt een vader, de 'centrale' van heel de 
familie, zeker in de ruim 17 jaar sinds moeder 
stierf , hij wist wijze woorden te spreken en goede 
raad te geven. Hij was open voor nieuwe ontwikke
lingen en de dingen van de dag ontgingen hem niet . 
Hij was een gezellige prater en waardeerde de hui-

se/ijke sfeer , vooral in 't gezin van zoon en schoon
dochter , die hartelijke zorg aan hem gaven tot zijn 
laatste levens:noment. 
EErn arb~idzaam leven is voorbij. Om wat hij was is 
hi j zo dierbaar geworden , er zal een leegte zijn, nu 
lief en leed met hem niet meer gedeeld kan wor
den. 

Zijn leven en al les om hem heen ademde een sfeer 
van gelovig ve.rtrouwen in God. In diezelfde geloofs
houding bidden we voor vader en opa, en ook voor 
moeder en oma, dat Gods licht hen moge verlichten 
en dat zij in vrede zijn . 

Voor de vele blijken van hartelijk meeleven bij ziek
te en sterven van vader en opa en uw deelname bij 
uitvaart en begrafen is zeggen wij u oprechte dank. 

Hengevelde, november 1984 
familie ten Th ije. 


