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In dankbare herinnering aan 

Henk Thijssen 
echtgenoot van Gonny Kienhuis 

HiJ werd geboren op 3 december 1935 te Denekamp en 
overleed geheel onverwacht op 27 oktober 1997 te 
Denekamp. Op 1 november hebben wiJ hem voor het laatst 
in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige 
Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna 
wij hem begraven hebben op het kerkhof, aldaar. 

Een vriendelijke en vrolijke man, een bescheiden en hard
werkende man, ook met een diep geloof. Zo zal Henk 
Thijssen in onze herinnering blijven voortleven. Als gebo
ren en getogen Denekamper trouwde hij op 3 augustus 
1960 met Gonny Kienhuis. Zijn vrouw was hem alles. Bij
zonder veel hield hij van zijn drie kinderen, voor wie hij er 
altijd was en voor wie hij alles over had. Het onbegrijpe
lijke verlies van ziJn zoon Cees heeft hem heel veel pijn en 
verdriet gedaan: een diep geslagen wond die hij iedere 
dag nog voelde en die nooit helemaal geheeld is. Mogen 
en kunnen genieten heeft Henk van zijn drie kleinkinde
ren. Hij was een fiJne opa. In blijde verwachting zag hiJ uit 
naar de komst van de tweeling. 

Henk was een hele harde werker. Het expeditiebednJf HST. 
dat hij vanaf de grond heeft opgebouwd, was ziJn leven. 

Ook voor de ontwikkeling van de NPD heeft hij zijn man 
gestaan. Het expeditiebedrijf was hem alles, waarbij de 
zorg voor de mensen bij Henk op de eerste plaats stond. 
Hij was een sociaal voelend mens en leefde met velen 
mee. In 1995 deed hij afstand van het bedrijf om het alle
maal wat rustiger aan te doen. Zijn hart bleef echter bij de 
HST en het was moeilijk voor hem om het los te laten. 

Als expediteur was Henk een man van de weg. Als man 
van de weg, staande middenin het leven, was hij ook zeer 
gelovig en godsdienstig. In zijn leven beleed hij Jezus als 
' de Weg, de Waarheid en het Leven". Bidden wij, dat Henk, 
die heel zijn leven op God heeft vertrouwd, in zijn geloof 
niet beschaamd mag worden en dat God zich aan hem 
door Jezus mag openbaren als de Waarheid en het Le
ven. Moge Henk na een welbesteed en arbeidzaam leven 
bij Hem rust en vrede vinden. 

Henk heeft naar waarde genoten, plezier gemaakt, 
hard gewerkt en veel geregeld. 

'Onmogelijk' kwam in Henk z'n dagboek niet voor. 
Een ijzeren wil was zijn handelsmerk. 

Zoals hij heeft geleefd, zo is hij gestorven. 
Wij zul/en Henk allemaal heel erg missen. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw ge
bed na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorg
zame vader en opa. 

Fam. Thijssen-Kienhuis 




