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Wij gedenken dankbaar

LEI THIJS
weduwnaar van

Thea Wauben

Hij werd geboren in Hunsel op 2 oktober 1923
en overleed door een ongeval thuis in Wau-
bach op 3 mei 1995. Hij werd op 8 mei, na
een plechtige requiemmis in de kerk van de
St. Jozetparochie te Waubach - Groenstraat,
begraven bij zijn echtgenote op het parochiële

kerkhof aldaar.

Midden op de dag, terwijl de eerste zomerzon
gloeide, werden we plotseling opgeschrikt
door het bericht van de dodelijke val van deze
vader en gro,otvader. 's Morgens wandelde hij
nog zijn dagelijkse route met zijn hond, €h
opeens is hij niet meer onder ons. We kon-
den geen afscheid nemen. Want zijn plotse-
linge vertrek had niemand kunnen verwachten.
We staan oog in oog met de dood en het
leven. En het Ieven van deze man ging niet
altijd over rozen. Hij kende een harde jeugd,
maar zorgde zelf goed voor zijn moeder. Van
haar kreeg hij zijn diepgewortelde geloof en
zijn doorzettingskracht mee. 34 Jaar werkte
hij op de Julia-mijn, maar bij zijn pensioen,
ontviel hem zijn dierbare vrouw. Ook dit ver-
lies heeft hij als een kruis gedragen.

Gelukkig werd hij hierbij geholpen door zijn
kinderen en later ook de kleinkinderen.
Lei Thijs was een eenvoudige, rustige en
goede man. Hij genoot van de tuin, de natuur,
grapjes, de omgang met mensen. Omdat hii
principieel wilde Ieven en vasthield aan ge-
maakte voornemens en gewoontes, stootte hij
wel eens op onbegrip. Zo had hij een vaste
regelmaat en stramien in zijn leven gebracht.
Daarbij hoorde ook een regelmatige kerkgang.
Moge hij nu verlost van alle beperkingen van
dit aardse leven, voor eeuwig leven voor Gods
Aanschijn, waar geen pijn meer is, geen ver-
driet, geen rouw en geween, omdat God er
alles in allen is.

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij ruste in vrede. Amen.

Wij danken U van harte voor Uw gebed en
medeleven.

Kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Jozef te
Waubach-Groenstraat op zaterdag 10 juni om
18.00 uur.
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