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in dankbare herinnering aan 

BERNARDUS GERARDUS TIJDHOF 

weduwnaar van 

GESINA MARIA STEGE 

Hij werd geboren op 25 juni 1895 te Weerselo en hij 
overleed op 26 juni 1987 te Oldenzaal, voorzien van het 
Sacrament der Zieken. Na de H. Eucharistieviering in de 
St Antonius kerk te Oldenzaal op 30 juni d.o.v. werd zijn 
lichaam begraven op het kerhof aan de Hengelose
straat aldaar. 

·ons leven breekt af als een droom 
in de ochtend, kortstondig is het als 
gras op het veld. 
Voor U zijn duizend jaren één dag, als 
gisteren dat al voorbij is, een uur van 
slaap in de nacht· (psalm 90) 

In de morgen op de dag na zijn 92 sta verjaardag is hij in 
stilte onverwacht gestorven. Het doet pijn hem te 
moeten missen. Toch zijn wij dankbaar. We waren met 
velen nog op zijn verjaardag; hij mocht een hoge leeftijd 
bereiken; hij heeft geen ziekbed gehad en lijden is hem 
bespaard gebleven; hij mocht thuis sterven. Bovenal 

zijn we dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
gedaan. Op zijn werk konden wij aan onze toekomst 
bouwen. Zijn zorgen, zijn voorbeeld en zijn goede raad 
zullen dankbaar in onze herinnering blijven. Hij was een 
bescheiden, een rustige en evenwichtige man die zich 
niet liet opjagen. Hij was niet erg spraakzaam maar wel 
gevat en uit wat hij zei sprak levenswijsheid. De rust die 
van hem uitging getuigde van innerlijke vrede en over
gave. Na een welbesteed leven mocht hij genieten van 
een mooie levensavond, dit vooral dankzij de goede 
zorgen van zijn dochter Truus. Hij was ook een gelovige 
man. Wekelijks ontving hij de H. Communie. Nu moge hij 
onze Heer zien zoals Hij is. Hij die gezegd heeft: "wie 
van dit Brood eei blijft in Mij en Ik in hem• en ook: "Ik 
ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft, al is hij 
ook gestorven, zal leven•. 
In die heerlijkheid bij God hopen we ons aller "Pa" en 
"Opa" terug te zien en voorgoed weer samen te zijn. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven, betoond na het over
lijden van onze lieve vader, opa en overgrootvader, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Tijdhof. 


