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Adveniat Regnum Tuam. 
Laat komen Uw koninkrijk. 

In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Thijert 

Pastoor van de H. Plechelmusparochie Assumptionist 
te Rossum. 

Hij werd geboren te Deurningen 26 juli 1929, hij legde 
zIJn eer_ste gelofte af in de congregatie v.d. 
Assumptionisten op 25 september 1951 , werd priester 
gewijd op 8 december 1957 te Bergeijk en was vervol
gens 30 Jaar werkzaam als missionaris in Zaïre en 1 O 
jaar als pastoor van de H. Plechelmus parochie te 
Rossum waar hij op 1 juni 1999 geheel onverwachts in 
de Heer is overleden, in de heilzame verwachting van 
het eeuwige leven. 

Dankbaar zijn wij dat hij met zorg en toewijding zijn 
pastorale taken in onze Parochie en de Cluster heeft 
ve_rvuld. Pastoor. Thijert was een zeer eenvoudige 
priester van weinig woorden en vele daden. Altijd was 
de pastoor op de pastorie bereikbaar en niemand 
d1,ed tevergeefs een beroep op hem. Als pastoor kon 
h1J intens meeleven met het lief en leed van anderen, 
omdat hij als diepgelovig mens zich bewust was van 
de betrekkelijkheid van dit aardse leven. De vrijwilligers 
in onze kerk wist hij enorm te stimuleren, hij gaf elkeen 
de ruimte, en zijn credo was steeds, een mens kan 
meer dan hij denkt. Onze pastoor was een grote kin-

dervriend, hij kende alle kinderen bij naam en bij een 
bezoek aan de pastorie werden hun trouw beloond 
met een snoepje. 
Ook het verfraaien van ons kerkgebouw vond hij 
geweldig, vandaar dat hij met zijn 40 jarig priesterjubi
leum nieuwe armaturen vroeg in onze kerk. 
Intens heeft hij genoten van de reis naar Israël die hij 
pas gemaakt heeft en de pas gehouden aktie 'Kosovo' 
welke bijzonder goed geslaagd is. 
O~k zijn famil_ie was hen1 alles. Als hij zondagsmiddags 
vnJ was kon Je hem alt1Jd vinden op de boerderij zijn 
ouderlijk huis. De kinderen van zijn oom zeggers 
waren dol op hem en ZIJ zullen hem zeker ook erg mis
sen. 
Vaak gingen zijn gedachten nog naar Biambwe (Zaïre) 
waar hij ontzettend graag vertelde over het bouwen 
van een kraamkliniek - brug en het aanleggen van een 
waterleiding voor het hele dorp. Deze parochie welke 
moeilijk bereikbaar was en gezien werd als het einde 
van de wereld heeft Henk 23 jaar in de swahilitaal 
voortreffelijk geleid. Henk was een imposante verschij
ning en zeer geliefd door 'zijn' mensen. Hij kende 
iedereen met naam en wist alle familiebanden. Al 
9au_w k_reeg hij de troetelnaam 'Kiboko' (nijlpaard). Zo 
Is __ h1J b1J iedereen bekend en zo noemde hij zichzelf. 
H1J was een zeer harde werker, een echte missionaris, 
met hart en ziel toegewijd aan het wel en wee van zijn 
paroch_1anen. Het doet ons pijn dat wij zo onverwachts 
afscheid van hem moeten nemen, hij zal in onze 
gedachten blijven voortleven. 

Voor uw medeleven na het overl ijden van onze medebroeder -
collega - broer - zwager - oom en onze pastoor zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Namens Paters Assumptionisten 
Namens Fam. Thijert 
Namens Parochiebestuur Rossum 


