


,,Leert van de vijgeboom: 
wanneer zijn takken zacht worden 
en de blaadjes uitkomen, 
dan is de zomer dichtbij." 

(M alt. 24.). 

Zo gedenken we 

BERNARD ANTONIUS THIJERT 
echtgenoot van 

Maria Caecilia Kattenpoel Oude Heerink 

Hij werd geboren op 12 februari 1928 
te Deurningen en overleed, nog vrij onverwacht, 

gesterkt door het H. Sacrament der zieken, 
op 22 april 1976 in het St. Gerardus Majella 
Ziekenhuis te Hengelo (0). 

Na de H. Eucharistieviering op 26 april 
in de parochiekerk van Paus Joannes 
werd hij te ruste gelegd op de 
r. k. begraafplaats te Hengelo (0). 

Papa was een man die al als kind droomde van 
bloemen en planten. Hij droomde als kind over 
die mooie schepping die God had gemaakt voor 
de mensen. 

God zag dat het goed was. En Hij I iet de zorg 
voor de schepping aan de mensen over. 

Papa heeft er 48 jaar aan mogen werken. En hij 
deed dat met een enorme wilskracht en inzet. 
Met alle talenten die hij van God had gekregen. 

Zo bouwde hij met mama 23 jaar aan ons gezin 
en werkte hij met grote liefde voor haar en zijn 
kinderen Johnny, Trudie en Jacqueline. Ook Els 
en Ton kregen een grote plaats in zijn hart . 
Daarom laat hij nu zo'n grote leegte achter en 
zijn we verdrietig. Het ging all emaal zo snel 
en onverwacht . 

Hij kende één grote zorg en angst: niet meer te 
kunnen werken. Te moeten toekijken, zoa ls we 
dat de laatste maanden bij hem zagen gebeuren . 
Het moet voor hem een zwaar kruis geweest 
zijn te voelen dat het niet meer ging, dat zijn 
werkk racht verlamde. Dat hij zich machteloos 
voelde. 
En toch moet hij zelf gevoeld hebben dat de 
Heer nabij was. Des te groter was zijn vol
doening te hebben mogen zien dat hij zoveel 
heeft mogen opbouwen en te weten dat zijn 
levenswerk in goede handen is. 

Zo bidden we als gezin, als familie, als vrien
den en kennissen. 

Moge hij rusten in vrede voor a ltijd. 


