
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



t 
Dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Tijhuis 
sinds 15 mei 1978 weduwnaar van 

MARIA ALEIDA ROLINK 
Hij werd geboren in de buurtschap Mekkel-
horst (Beuningen) op 7 oktober t9t2 en 
overleed onverwacht in hel Oldenzaalse zie-
kenhuis op 26 juli 1995. We hadden vader 
31 juli voor het laatst in ons midden tijdens 
de viering van de H. Eucharistie en hebben 
hem daarna begraven naast moeder op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Hendrik Tijhuis heeft zijn leven niet in le-
digheid doorgebracht. Altijd was hij bezig 
op en rond de boerderij. Tot het laatst 
wilde hij met het wel en wee van het leven 
van zijn dieren op de hoogte blijven. 
Zo vroeg hij in het ziekenhuis nog naar de 
toestand van een ziek lammetje. We zien 
hem nog zo op zijn bekende tractor rijden. 
Dagelijks las hij het Agrarisch Dagblad om 
zo op de hoogte te blijven van het boeren-
leven. Meer dan 50 jaar was hij lid van de 
A.B.T.B. 
Zijn leven is niet altijd over rozen gegaan. 
In 1959 moest hij door 'n ongeval een been 
missen en kreeg hij een prothese. Hij heeft 

daar overigens nooit met anderen over ge-
sproken. Tweede Pinksterdag 1978 overleed 
moeder en werd daags voor hun zilveren 
huwelijksjubileum begraven. 
Op de destijds in Denekamp gehouden ,boe-
renbruiloften', waar de oude ambachten ook 
gedemonstreed werden, zag je Hendrik zijn 
,zeis haarn'. 
Hij had een goede band met de familie. 
Vaak was hij hun "taxi-chauffeur". Na de 
zondagse Hoogmis legde hij meestal be-
zoekjes bij hen af. 
Een lieve opa was hij voor zijn kleinkinde-
ren. Als ze bij hem op bezoek waren ge-
weest. deelde hij bij het weggaan altijd 
snoepjes uit. 
De laatste tijd voelde hij zich niet zo goed 
en was hij gerust toen ziekenhuisopname 
nodig geacht werd. Plotseling heeft zijn 
goede hart het daar begeven en is hij in 
vrede. zo geloven wij, heengegaan, 
We mogen vertrouwen dat de goede God 
zijn trouwe dienaar bij Zich geroepen heeft. 
In dat geloof hebben wij hem uit handen 
gegeven. 
Moge hij rusten in de vrede van de levende 
Heer. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na 
het overl ijden van onze lieve vader, schoonvader 
en opa, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Tijhuis 


