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Voor u die met ons meeleeft 
een kleine herinnering aan 

Arjan Thuinte 

Hij werd op 19 juni 1981 te Groenlo geboren 
als oudste zoon van Bennie en Willie Thuinte
Post en kreeg de namen Arjan Antonius 
Johannes. Erik en Ivo werden zijn broers. Na 
een voetbalongeval op het veld van Ajax 
Breedenbroek overleed hij in de nacht van 
zondag 26 op maandag 27 september 1999 
in het Medisch Spectrum Twente te 
Enschede. De eucharistie bij zijn uitvaart vier
den wij op 1 oktober in de parochiekerk van 
de H. Calixtus te Groenlo. In de verwachting 
van de verrijzenis ten leven hebben wij hem 
daarna te ruste gelegd op de r.k. begraaf
plaats te Groenlo. 

Vol droefheid en verdriet is ons hart nu wij 
Arjan zo plotseling uit handen moeten geven. 
Waarom toch worden mensen geboren om 
zo jong al weer te moeten sterven? Waarom 
dit lijden, dit verl ies, deze dood? Vragen, vra
gen in ons hart en geen antwoord. Wat blijft 
zijn herinneringen, kostbare herinneringen 
aan een aardige kerel, een leven vol belofte 
voor de toekomst, een leven geborgen in ons 

hart. Arjan was en is voor ons: spontaan, 
behulpzaam, aardig, ongekunsteld, lief. Hij 
hield van zijn familie, van zijn vader en zijn 
moeder, een drie-ëenheid met zijn broers; hij 
hield van zijn vrienden en vriendinnen, van 
lachen en van feesten, van vakantie, van lek
ker eten maar niet van afwassen, hij hield van 
voetballen, hij hield van het leven. 
Hij was gemakkelijk in de omgang, thuis en 
op school, sportief op het veld, kaarten in De 
Molenberg met Oma, uit fietsen met Opa of 
even helpen. Jarenlang een trouwe misdie
naar in de kerk en tot voor kort nog in de 
kapel van De Molenberg. 
God, hoe heeft hij zo jong kunnen sterven? 
Ziet u ons verdriet, de pijn van het gemis? 
Aan U vertrouwen wij Arjan toe. 
Zult U goed over hem waken? 
Wij rekenen er op! 

Uw belangstelling en meeleven bij het plotse
linge overlijden van onze Arjan heeft ons heel 
goed gedaan. Wij danken u daarvoor heel 
hartelijk. Mogen wij elkaar ook voor de toe
komst vast blijven houden? 

Bennie en Willie met Erik en Ivo. 
Opa. Familie Thuinte en familie Post. 




