Gustaaf Thijs
14 januari 1935 · 2 april 2020

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd een weg omheen
Misschien eens gevuld van sneeuw en regen
Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
Om hem dan glad en rond gesleten
Te laten rusten in de luwte van de zee
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan
De Steen (Bram Vermeulen)

We danken jullie allen voor de vele
sympathieke getuigenissen over Gustaaf
en voor de steun.
Dank aan de dokters en verpleegkundigen
van AZ Sint-Lucas en huisarts Dr. H. Symons.

Dit melden u met diepe droefheid:

Parvi, sed Magni

Rosette Senechal
zijn echtgenote

Ronald en Nadine Timmerman-Thijs
zijn dochter en partner

Serge en Nicole Dhulsters-Wampach en kinderen
Iris Senechal
Alain en Caroline Senechal-De Schamphelaere en dochter Radha
zijn schoonzusters en schoonbroers

Joﬀrey en Jessica Mathys-Dewaey en kinderen
Wendy en Robin Goﬃnet-Mathys en dochter Zoé
zijn achterneef en -nicht en hun gezin

Huguette De Rudder
Zr. Jeanne Bastiaens
Liliane en Jozef Elst-Ros
Pierre en Arlette (U) Tuinstra-Ros
Johnny en Angèle Ros-Boeykens
Victor Thijs en kinderen
Alle nichten en neven, en hun kinderen uit „zijn“ Hoboken

Dankbaar om wat hij voor ons betekende
nemen we afscheid van

Gustaaf Thijs
Geboren te Hoboken op 14 januari 1935
en overleden in AZ Sint-Lucas te Gent
op 2 april 2020

zijn neven en nichten

De families THIJS, SENECHAL, MATHYS, DHULSTERS, BASTIAENS, ROS,
COLLIER

Adjudant bij het
Regiment Eerste Carabiniers Prins Boudewijn

Wegens de huidige covid-19 willen en moeten we
de gezondheid van iedereen vooropstellen.
We zullen Gustaaf een waardig afscheid geven.
Zijn as zal rusten op de Westerbegraafplaats.
The Last Post zal weerklinken!

Jong in Congo. Liefde voor boten en Rosette
Je vertelde er zo graag over.

Gepensioneerd bloeide je aanleg tot behulpzaamheid verder,
ook in je parkeergarage. Iedereen kon op jou rekenen.
Militaire carrière in Duitsland en België.
Je droeg je uniform met ﬁerheid.

Later werd je kring kleiner. Maar je bleef bezorgd voor je
naasten, buren, kameraden kaarters en biljarters.

Voor allen die je ontmoetten, heb je iets betekend.

Dank dat wij een deel van je leven mochten zijn.

