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In memoriam 

Johannes Martinus ten Thije 
geboren 17 juni 1917 

overleden 8 december 1998 

Johannes Martinus ten Thije werd geboren als oudste 
zoon van een agrarisch gezin in Zenderen, aan de 
Grote Bavenkelsweg. Daar heeft hij zijn hele leven 
gewoond en daar was hij de laatste van het gezin die 
de ouderlijke woning trouw is gebleven. 
Hij stelde weinig eisen aan zichzelf. Hij heeft de boer
derij in de oude staat bewaard en had er geen behoef
te aan de woning aan de moderne eisen aan te passen . 
Vanaf de dood van zijn vader, in 1977 was hij de enige 
bewoner en hij voelde zich daar goed op zijn gemak. 
De vrije natuur was hem dierbaar. Als imker was hij 
zeer vakbekwaam bezig met het leven der bijen. Ook 
andere dieren waren zijn vrienden. Hij was zoveel 
mogelijk onafhankelijk van anderen mensen . Hij was 
een soort eremiet en had weinig gezelligheid van 
medemensen nodig. Hij probeerde met iedereen vrede 
te houden door zoveel mogelijk uit de buurt van 
mogel ijke onvrede te blijven. Ondertussen verleende 
hij wel hand- en spandiensten op de boerderij van zijn 
broer. 
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Als autodidact heeft hij een zevental diploma's 
gehaald, waarbij ook die van tuinarchitect en land
meetkundige. 
Trouw bezocht hij de kerk in Zenderen of Hertme en 
heeft nog heel lang dagelijks een fietstocht onderno
men naar Borne waar hij voor zijn pensionering als 
stipte gemeenteambtenaar zijn werk verrichtte. . 
Met vele anderen was hij er van overtuigd dat de vuil
stort dicht bij zijn woning er nooit had mogen komen. 
Hij meende zelfs dat de ziekte, waaraan hij bezweken 
is door de vuilstort is veroorzaakt. 
De laatste tijd voelde hij zich niet zo gezond meer. 
Toen hij voor onderzoek in het ziekenhuis werd opge
nomen constateerden de artsen dat hij ongeneeslijk 
ziek was. De noodzaak voor opname in een verpleeg
huis werd onder ogen gezien en besproken, maar het 
is er - gelukkig - niet van gekomen. Plotseling verer
gerde de situatie en "toch nog onverwacht" is hij in de 
vroege ochtend van 8 december 1998 overleden: de 
feestdag van Maria Onbevlekt ontvangen, patrones 
van de parochie, waar hij altijd trouw lid van _is 
geweest. Moge zijn vertrouw~n in de H. Maagd _Maria 
hem hebben geholpen van dit leven naar het nieuwe 
leven te gaan, waar geen plaats is voor lijden en ver
driet, voor pijn en smart. Dat hij moge rusten in vrede. 
Op 12 december hebben we hem na de gezongen 
requiemmis begraven op de parochiële begraafplaats 
te Zenderen. 

Voor uw meeleven na het overlijden van Johannes ten 
Thije zeggen wij U oprecht dank. 

Zenderen , december 1998 
Familie ten Thije 


