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Gedenk in Uw gebeden: 

ALBERTUS ARNOLDUS THUS 
echtg,enoot van 

ANNA ,GERHARDA JOSEPHINA SCHENNINK 
Hij werd geboren te Humme,l•o-Keppel op 
16 januari 1900. 
Na ,een ,kort ziekibed en gesterkt door het 
Sacrament van de zieken •is hij ges,t,onven 
op 1 oktober 1978. 
Hij werd begraven op ·het R.K Kerkih,o:f te 
Wehl op 5 oktober. 

In hetzelfde jaar waarin zij ,hun 50, janig 
•huwelijksj,ubileum mochten ~ieren 1is vader 
gesborv,en. Verdrieti,g om zijn 1heen:gaan izijn 
we oo,k danklbaar voor :het ve•le g•oede dat 
wij van hem hel:)ben ontvangen . 
Hij ,heeft ·in zijn ,lev.en ,hard gewerkt. Hij 
,had alles over v,oor zijn gezin en zijn kin
deren. Veel 1heeft Ihij gepresteerd. 
Maar ,bij ,aMe bedrijvi.g,he,id heen lhij toah 
al·tijd goede zin voor humor bewaard. Daar
doo,r was hij een gel,iefde man en vader, 
en voor ieder di,e hem ontmoette. 
Hij wist wat hij wilde en ging recht door 
zee, met een groot gevoel voor rechtvaar
digiheid. Hij bleef bezorgd tot zijn laatste 
levensdagen "'oor zijn leMenswerk. 
Een grote aantrekkingskracht had hij op de 
klein,k!inderen. 
Zij voelden ~ich bij hem vei.Hg en ,hij genoot 
van ,hun spel en h·un opmerkingen . Zij hie•l
den hem missdh,ien wel ~itaal. 
Toch ~am lhij n,i,et gemakkeHjk op de voor
grond. Hij hield ziah wat terug omdat hij 
zo eenrvoudi•g was. 

Heel zijn ·leven en wenken stond in ,het 
teken van zij,n geloof, dat hij met g,rote 
nau,wkeuûgheid en boewij,cting lbeleefde,. Hij 
bad nog altijd zoals hij dat geleerd had 
van zijn ei.gen ouders. Die trad'ities waren 
voor hem heil,i,g. En daanin vond hij ook zijn 
steun . 
We zullen vader missen maar wat hij aan 
zijn vrouw en kiinderen aan geestelijke waar
den heeft meegegeven, dat kan niemand hen 
meer onbnemen. 
We mogen God dankibaar zijn voor dit werk
zame en gelovige lev,en. 

Voor uw blij,l«ln van medele,ven welke wij 
mochlen onderv,inden bij ,het overlijden en 
de begralenis van mijn ·lIi,eve man, onze 
zong,zame vader en J,iev,e opa 

ALBERTUS A. 'J1HUS 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

A. G. J. llhius-Schennink 
kinderen en ,k!leinkinderen 

Eldni,k, oktober 1978 


