
Bedroefd, maar ook met grote dankbaar
heid denken wij terug aan 

Ge rard Per ik 
echtgenoot van Annie Tijdhof. 

Hij werd geboren op 23 oktober 1928 te 
Lonneker. Op zondagochtend 7 december 
1986 is hij overleden in het ziekenhuis 
"Z iekenzorg" te Enschede. Na de Eucha· 
ristieviering in de basiliek van de H. Ple· 
chelmus te Oldenzaal, werd zijn lichaam 
op woensdag 10 december begraven op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Hij verloor al op jonge leeftijd zijn beide 
ouders. Hierdoor werd hij al vroeg met 
het werkelijke leven geconfronteerd. Z elf. 
standigheid en een sterke wil met een groot 
doorzettingsvermogen waren hem daarom 
niet vreemd. 
Vol ondernemingsgeest maakte hij samen 
met zijn vrouw Annie en zoon Jan de 
sprong van Lonneker naar Oldenzaal. Hier 
bouwde hij met zijn gezin een zaak op 
welke zijn lust en leven was. Hij bracht 
altijd met plezier en met een groot gevoel 
voor humor de boodschappen bij de men
sen thuis. Voor velen was hij een steun. 
Gelijk zijn grote liefde voor de zaak waren 
Annie en zijn kinderen hem zeer dierbaar 
en gingen voor alles. In de omgang en 

binnen het gezin was hij eerlijk en op
recht. je wist wat je aan hem had. 
Ondanks zijn drukke werkzaamheden wist 
hij altijd wel tijd vrij te maken om op brui· 
loften "De kruisweg" op te voeren. 
De laatste maanden van zijn leven werd 
het zijn eigen kruisweg. Hij heeft met 
Gods steun moedig tegen zijn ziekte ge
vochten zonder ooit de moed te hebben 
opgegeven. Dit bleek wel duidelijk uit zijn 
openheid en zijn nimmer aflatende gevoel 
voor humor, dat voor veel mensen de 
drempel wegnam om hem te bezoeken. 
Hij was dan ook bijzonder blij met een
ieder die hem bezocht. 
Het was een ongelijke strijd. Z ijn lichaam 
was moe. Tot het laatste moment koes
terde hij nog hoop, 
Dankbaar was hij steeds voor de goede 
verzorging van Annie thuis en het verple
gend personeel in het ziekenhuis. Gezien 
was hij niet alleen bij ons, maar ook bij 
zijn familie, buren en verdere omgeving. 

De avond voor zijn overlijden zei hij nog 
tegen ons: "Tot morgen". 

Wij danken U voor uw belangstelling 
en uw medeleven. 

J . M . Perik-Tijdhof 
en kinderen 


