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zul je in onze harten 
blijven voortbestaan 

In dankbare herinnering aan 

Johan Tijans 
Johannes Hendrikus 

Op maandag 16 december 2013 is op 92-jarige 
leeftijd overleden, Johannes Hendrikus Tijans. 

Johan Tijans, geboren op 21 november 1921 te 
Beuningen. Zijn hele leven heeft Johan gewoond 
en gewerkt op de boerderij ··erve Riekeman·· aan 
de Beuningerveldweg 2. 
Samen met zijn zus Sientje, daarvoor met zijn 
broer Gerard en zussen Rika, Femie en Santje 
vormden zij een hechte en gastvrije familie. 
iedereen op de boerderij had zijn taken. Johan 
was iemand met inzicht en overzicht, hij wist 
wat hij deed. Daarnaast was hij buitengewoon 
technisch, tot reparaties van klokken toe. 
Johan was een trots iemand, agrariër in hart en 
nieren, ook iemand met gevoel voor humor en 
liefde voor natuur en landbouw. De natuur, alles 

wat groeide en bloeide, daar kon hij intens van 
genieten. Johan hield van eenvoud, kon met 
beperkte middelen uit de voeten. Hij was zeer 
geïnteresseerd in wat in zijn directe omgeving 
gebeurde, met belangstelling voor een ieder. 
Johan hield van verhalen, tradities en anekdotes. 
Johan had altijd een vaste plek in de keuken, 
direct naast de kachel, ook in de kerk had hij zijn 
vaste plek. 
Bij de familie Tijans kwamen altijd veel mensen 
over de vloer, ook allerlei kennissen "uit de stad" 
van vroeger, die kwamen koffie drinken en om 
herinneringen op te halen. 
Johan heeft samen met zijn broer en zussen een 
leven gehad zonder stress en drukte. Hij hield 
van eenvoud en rust. 
De laatste jaren gaven problemen omdat de 
gezondheid het enigszins liet afweten. Het kostte 
Johan steeds meer moeite om de dagelijkse 
dingen te doen. Communicatie met hem werd 
steeds lastiger in verband met gehoorproblemen. 
Johan en zijn zus Sientje hebben er samen, 
met zorgondersteuning, toch het beste ervan 
gemaakt. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
na het overlijden van mijn lieve broer en onze 
oom, zeggen wij u hartelijk dank. 

Sientje Tijans 
Familie Tijans 


