
Sterven is verhuizen van de wereld 
naar het hart van de mensen die van je houden

In liefdevolle herinnering

HEND THIJSSEN

echtgenoot van Annie Thijssen-Hubbers

* Groesbeek, 3 december 1928
† Berg en Dal, 30 december 2021

Een man met het hart op de juiste plaats, dat 
was Hend. Zorgzaamheid en behulpzaamheid 
sierden hem. Afkomstig uit een metselaarsfamilie, 
en al op zeer jonge leeftijd begonnen met werken, 
heeft hij heel wat huizen gebouwd in Groesbeek 
en omstreken.

Hend was graag onder de mensen en hield wel van 
een feestje met het bijbehorende borreltje. Samen 
met zijn grote liefde Annie heeft hij zich 28 jaar op 
vele manieren ingezet voor de Fanfare vereniging 
“Jubilate Deo”. Dit was zijn lust en zijn leven. Een 
vereniging waar tevens meerdere familieleden al 
vele jaren lid van waren en zijn. Daarnaast droeg 
hij zijn voetbalclub Rood-Wit een warm hart toe.
Een man die alles uit het leven heeft gehaald dat 
er te halen viel. Genoten van vakanties, feestjes, 
vele �etstochtjes, lekker eten en bovenal zijn gezin.

Zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
een rijkdom.
Maar het leven kende ook verdriet.
De grootste nachtmerrie van elke ouder werd voor 
Hend en Annie in 2014 werkelijkheid: het verlies 
door overlijden van hun dochter Wilma als gevolg 
van ziekte. Een grote klap voor het hele gezin. 
Verdriet en gemis dat in stilte werd gedragen.
Ook Hend krijgt te maken met ziekte. Dementie 
was langzaam zijn leven binnengeslopen. Een 
vijand die steeds meer grip kreeg op zijn lichaam 
en geest. De zorgvraag werd zodanig dat een 
verhuizing, kort na zijn 93ste verjaardag, naar een 
verzorgingstehuis onvermijdelijk was. Hend ging 
naar De Bosrand. Het kaarsje raakte opgebrand.
Vorige week donderdag heeft hij het leven in alle 
rust kunnen loslaten.

Dankbaar is iedereen dat verder lijden hem 
bespaard is gebleven, herenigd met zijn dochter.
Degenen die hij lief heeft verlaten om degene die 
hij ook liefhad terug te vinden.
Het is goed zo.

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid en de 
blijken van medeleven.
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