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Ter dankbare herinnering aan 

Anna Henrika Theresia ten Thije 
echtgenote van Johannes Marinus Goorden 

Zij werd geboren op 7 augustus 1927. Plotseling en 
geheel onverwacht is zij gestorven op donderdag
avond 21 augustus 1980. De uitvaartdienst werd 
gehouden op dinsdag 26 augustus. Op diezelfde dag 

is zij te ruste gelegd op het r. k. kerkhof 
te Hengevelde. 

Zij moge rusten in vrede. 

Onbegrijpelijk is het wat er gebeurde. we vragen 
waarom? en er Is geen antwoord. Zij keerde niet 
terug in haar woonplaats, waar ze vrolijk vandaan 
ging. Terwijl ze nog zoveel kon betekenen, en voor 
man en kinderen onmisbaar was, ging zij van ons 
heen, zonder een woord van afscheid. Wat nog zo 
mooi kon zijn werd ons niet gegeven. Zij was 
53 jaar, te jong om te sterven. 
We houden haar vast in onze herinnering. We ken
nen haar als een moeder, die van aanpakken hield. 
En als we terugdenken aan haar opgeruimd karakter 
!;Ceft ons dát de moed om verder te gaan. Zij was 
een vrouw die van het huis een thuis wist te maken. 
De woning d ie zij met haar man b innenging op 
22 september 1954, toen zij trouwden, werd van 
stenen gebouw tot een plek waar sfeer en gezel l ig
heid çroelde In het gez in van de vijf kinderen. Zij 

was een zorgzame moeder, die bedrijvig was in het 
hu ishouden, het middelpunt waar al les om draalde, 
die klaar stond voor de ander zowel b innen het 
gezin als daarbuiten. Door haar v lotte manier van 
omgaan met anderen maakte zij gemakkelijk kontak
ten, in de kring van familie en bekenden was zij 
een graag geziene gast. 
Nog beter dan toen zij leefde weten wij nu: wie zij 
was, en hoe alléén we staan nu zij niet meer in ons 
midden is. Wij behouden haar dankbaar in onze 
herinnering en proberen toch moedig verder te gaan 
op dezelfde manier als zij, die met durf en ver· 
trouwen de toekomst tegemoet zag. 

In ons geloof weten wij, dat haar levenslicht niet 
verdwijnt, zoals de zon die ondergaat, maar dat 
God de Heer haar verlichten zal met nieuw en 
onvergankelijk leven. Daarom bidden wij: 

Heer geef haar de eeuwige rust 
en het eeuwig licht verlichte haar 
dat zij ruste In vrede. 

Voor uw hartelijke manier van meeleven, voor uw 
gebeden en attenties bij het overlijden van mijn 
dierbare vrouw en onze lieve moeder, zijn wij u 
oprecht dankbaar. 

Familie Goorden· ten Thije 

Hengevelde, augustus 1980 




