
Dankbare herinnering aan 

'*· / Je Arnoldus Cornelis Tiebos 
Geboren op 1 4 november 1911 te Wamel en na 
tijdig gesterkt te zijn geweest 
met het Sacrament der Zieken, overleden in 
het St Radboudziekenhuis te Nijmegen op 
1 0 maart 1988. 
Wij hebben zijn lichaam te rusten gelegd op 
het R.K. Kerkhof te Wamel in afwachting van de 
opstanding op de Laatste Dag. 

Arnoldus was een bijzondere man. Hij was een 
man met een boerenhart. Op de boerderij van 
zi jn vader werkte hij van de vroege morgen tot 
de late avond en het kostte hem moeite daar 
afstand van te moeten doen. Nadien heefl hij 
allerlei soort van arbeid verricht. Hij hield van 
Gods mooie en vrije natuur. Zelf ongehuwd ge
bleven, was hij een grote kindervriend. 

In onze herinnering blijft hij voortleven als een 
mens, die een beminnelijk karakter bezat, een 
wat teruggetrokken leven leidde en tevreden 
was met wat het leven hem gaf. 

Vele jaren bracht hij door in het Verzorgings· 
huis St Henricus in zijn geboorteplaats Wamel, 
waar hij op z'n kamer een eenzaam en gesloten 
leven leidde; kontakt zoeken met andere 
bewoners lag hem niet zo. Hij had er vrede 
mee. Hij toonde zich dankbaar voor de goede 
zorgen waarmee men hem omringde. 

Na een ziekbed van enkele weken is hij 
gestorven als een gelovige, tevreden en 
zonder klagen. 

Wij vertrouwen dat zijn leven nu een antwoord 
heeft gekregen in Gods genade en dat volgens 

de belofte van de Heer zijn leven een op
standing ten Leven is geworden. 

Moge de Heer zijn geloof, zijn godsvrucht en 
arbeid belonen met de eeuwige vreugde, die 
het deel is van degenen, die in Hem hun 
vertrouwen hebben gesteld. 
Immers, niemand leeft voor zichzelf. 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer. 
Aan Hem behoren wij toe. 

Moge Arnold rusten in vrede. Amen. 

Voor de blijken van medeleven 
bij het overlijden van onze dierbare broer 
en oom Arno/dus 
zeggen wiJ U oprecht dank. 

Familie Tiebos 




