


Met dankbaarheid en liefde gedenken wij 
onze goede vader en opa 

ANDREAS THOLEN 
weduwnaar van 

CATHARINA PEULEN 

Hij werd geboren op 20 november 1897 te Pey
Echt en overleed vrij plotseling te Konings
bosch op 2 augustus 1983. 

Vader is onverwacht van ons heengegaan maar 
hij was zich bewust van het naderend einde. 
Als gelovig mens zag hij daar niet tegen op 
want hij kende de betrekkelijkheid van alle 
menselijke dingen. 
Het liefste was hij, ook op hoge leeftijd, bezig 
in het bedrijf dat hij met hard werken had op
gebouwd, samen met moeder - met wie hij 
meer dan 50 jaar getrouwd was - en, later, 
met de kinderen. Zijn grote gezin was voor 
hem de vervulling van zijn leven en arbeid. 
Met hart en ziel gaf hij zich aan gezin en be
drijf en door zijn grote inzet en toewijding 
wist hij dat uit te breiden tot een welvarende 
boerderij. 
De dood van moeder deed hem veel verdriet 
maar de kinderen en kleinkinderen verzachtten 
de pijn van het afscheid . En nu is het voor 
henzelf een droevig moment om hun vader en 
opa naar zijn laatste rustplaats te begeleiden, 
zozeer was hij nog altijd het middelpunt van 
hun leven. 

Wij mogen onze ouders en voorouders niet ver
geten, zeker niet wanneer ze tot ons blijven 
spreken door hun voorbeeld en zorg die ze 
voor ons gehad hebben. Zo willen we ook opa 
Tholen niet uit onze gedachten laten gaan om
dat hij zoveel betekende, voor groot en klein . 
In onze gebeden en H. Mis zullen we hem 
blijven gedenken, in dankbaarheid en geloof, 
om alles wat hij en moeder voor ons gedaan 
hebben. 

Voor Uw blijken van medeleven, ondervonden 
bij het overlijden en de begrafenis van onze 
dierbare overledene, betuigen wij U onze op
rechte dank. 

Kinderen Tholen. 

De plechtige Zeswekendienst wordt gehouden 
op zondag 18 september a.s. om 11 .00 uur in 
de parochiekerk van 0. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Koningsbosch. 
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