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In dankbare herinnering aan 

Jos Tijhuis 

Oldenzaal 
* 31 - 8 - 1953 

Lieve Jos, 

Beuningen 
t 24 - 6 - 2006 

Je bent in Denekamp opgegroeid in een har
monieus gezin. Na je schoolopleiding kwam 
je in het leger terecht waar je de rang van 
sergeant vervulde. Nadien kwam je in dienst 
bij Sollas Holland B.V. 
In 1989 hebben wij elkaar leren kennen en al 
vrij snel bleek dat wij met bijna alle dingen 
op één lijn zaten. Op 7 juni 1991 gaven wij 
elkaar het ja-woord. Wij werden verblijd met 
drie kinderen, Ruben, Merle en Lars, waar 
ook jij bijzonder van hebt genoten en waar je 
erg trots op was. 
Jij was plichtsgetrouw, eerlijk en zorgzaam. 
Je hield niet van een lang verhaal en veel 
gezeur er omheen. . 
Zoals wij jou hebben gekend waren er dne 
dingen heel belangrijk in je leven. 
Op de eerste plaats kwam jouw gezin, waar-

voor je er altijd was, en andere dierb~re 
mensen om je heen in wie je belangstelling 
en interesse toonde. 
Een groot deel van je leven vormde je werk
gever Sollas Holland BV, waar je meer dan 
30 jaar in dienst bent geweest. .. 
Het hele reilen en zeilen binnen het bednJf 
kende voor jou geen geheimen meer. 
Jij hebt er altijd met veel plezier gewerkt en 
er veel voldoening in gevonden. 
Jouw grote hobby was kloatscheet'n waar je 
op bestuurlijk gebied vele jaren actief bent 
geweest binnen de vereniging 
K.V. Beuningen '39, de NKB en de FvKK. 
De manier waarop jij er voor ons was, vooral 
tijdens je ziek zijn, en wij er voor jou pro
beerden te zijn, geeft ons extra bagage mee 
om de weg in het leven zonder jou te vervolgen 

Jos, papa, bedankt voor alles ! ! ! 
Wij zullen je nooit vergeten. 

Uw belangstelling en medeleven hebben ons 
zeer goed gedaan. 
Wij zijn u daar erg dankbaar voor. 

Marjolien Tijhuis - Oude Ophuis 
Ruben - Merle - Lars 


