
Ter nagedachtenis aan 

GERARDUS TIETHOF 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA JANSEN 

Hij werd geboren op 28-11-1907 te 
Lonneker. Als jongste zoon uit 'n gez:n 
van 8. was het in zijn jeugd. welke 
overschaduwd werd door 2 wereldoor
logen en de crisisjaren, hard werken 
geblazen in het transportbedrijf van 
zijn vader. 

In 1936 leerde hij moeder. (Jo van 
Hutten Frans. zou hij zeggen) kennen. 
met wie hij in 1941 trouwde. - Uit het 
huwelijk werden 6 kinderen geboren. 

Eigenlijk denk je dat het niet meer 
stuk kan gaan als je éénmaal de 65 
bent gepasseerd en je steeds sober 
hebt geleefd. - Gezond als hij was ge
noot hij elke dag opnieuw van z'n pen
sioen. Hij kon genieten van de natuur 
en uren met moeder wandelen. 
Het beloofde dan ook een gezellig 
reisje te worden naar 't Schwarzwald 
in september van het vorige jaar, 
totdat ...... en dan nog enkele maanden 
waarin men tevergeefs hoopt. hoewel 
alles reeds is beslist" 

Als voerman-chauffeur. vertrouwd 
met 1 tot 250 pk. wachtte hem op het 
ziekbed nog één verre zware re:s! 

Ongetwijfeld heeft het hem gesterkt 
dat zijn kinderen hem daarbij bege
leidden. 

Nu resten ons slechts herinneringen: 
herinneringen aan vader. een goud
eerlijke kerel. een man van weinig 
woorden, die nooit op de voorgrond 
trad en die zich van zijn verantwoor
delijkheid t.o.v. zijn gezin ten volle be
wust was. 

Gevoed door een tomeloze energie 
was 't werken ... sappeln" zoals hij zelf 
zei: de rode draad in zijn leven. 

Wie hem in de kracht van z'n leven 
met z'n schier onafscheidelijke alpino
pet- shaggie. niet heeft leren kennen, 
heeft hem naderhand misschien nooit 
zo leren waarderen. 

Maar ook herinneringen aan 'n vader 
bij wie wij als kind-zijnde steeds te
recht konden; met wie het elke keer 
weer 'n belevenis was om met hem op 
de truck het land in te gaan; met wie 
wij van die heerlijke vacanties hebben 
beleefd; die op gezette tijden moeder 
plaagde met 't "Schön ist die Jugend" 




