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



In dankbare herinnering aan 

Hermanus Antonius Tijkotte 
echtgenoot van 

Anna Engelina Ros 
eerder gehuwd geweest met 

Geertruida Bertha Engelbertink 

Hij werd geboren te Beuningen op 12 mei 1919. 
Op 73 jarige leeftijd overleed hij in het M.S.T., loka
tie Oldenzaal, op 5 augustus 1992. Vanuit de paro
chiekerk te Beuningen werd hij 10 3ugustus daar
opvolgend begraven op het r.k . kerkhof aldaar. 

Lieve Herman, 
toen jij mijn pad kruiste, veranderde mijn leven in 
de meest positieve zin van het woord. 
Bij jou vond ik geborgenheid, liefde en atiente zorg. 
Bij jou mocht ik zijn zoals ik ben, met al mijn zwakke 
en sterke kanten. 
Jouw sterke en krachtige handen waren voor mij 
zacht en letterlijk helend. 
Bedankt voor jouw liefde en steun in de laatste 
vijftien waardevolle jaren van ons leven. Ik zal je 
nooit vergeten. Rust zacht. 

Annie 

Pa, als kinderen hebben we je grote interesse en 
bezorgdheid ervaren. Je m edeleven was zó, dat je 
pas op de laatste plaats aan jezelf dacht. We merk
ten dat je meteen voelde hoe iemand er aan toe 
was. 
Je hebt stevig en hard gewerkt. Je was een man 
van karakter en je hield veel van gezelligheid. Ook 

het geloof betekende veel voor je en je w ilde dit 
alles graag aan ons overbrengen. 
We waarderen je grote zorg voor Opa en Oma, die 
altijd bij je waren en we bewonderen je grote inzet 
voor Mechtild. 
Je hebt veel verdriet gehad bij het overlijden van 
Moeder en je had veel moeite met de leegte daarna. 
We hebben het als bijzonder plezierig ervaren dat 
je opnieuw je geluk vond bij Ann ie. 
Tijdens je ziekbed heb je je erg flink gedragen. We 
beseffen nu pas ten volle hoe ziek je bent ge
weest. 
Pa, vooral blijft ons bij dat je echt geiukkig was als 
we bij je waren. 

De kinderen 

Wij hebben onze Opa gekend als een blije en ge
moedelijke man. Hij had veel aandacht voor ons. 
kleinkinderen. Daardoor ontstond er een speciale 
band tussen ons en hem. 
Vaak werden we verrast met een reep chocolade. 
waarvan jong en oud de bedoeling wist te waarde
ren. Opa kon weliswaar minder goed lopen, maar 
fietsen kon hij als de beste. De door hem uitge
zette fietstocht voor de familie werd een groot 
sukses en zullen we dan ook nooit vergeten. 

De kleinkinderen 

Voor Uw medeleven ti jdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame 
pa en opa, zeggen w ij U hartelijk dank. 

A.E. Tijkotte-Ros 
Kinderen en kleinkinderen 


