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Gedenken wij in ons gebed 

Bernard Tijans 

weduwnaar van 

Santje Heerink 

Bernard werd geboren op 3 maart 1912 te 
Beuningen en hij overleed, gesterkt door het sacra
ment van de Zieken, op 25 april 2000 te 
Beuningen. Na een plechtige uitvaartmis op 28 
april 2000 in de parochiekerk O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand te Beuningen werd hij ter 
ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

'Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestor-
ven" ( Joh. 11,25 ). 

In de 88 jaar, die hem gegeven werden, hebben 
velen Bernard leren kennen als een opgewekte en 
eenvoudige mens. Hij werd geboren aan de 
Beuningerveldweg. Deze plek zou hem altijd dier
baar blijven. Zijn broers en zussen die hier op de 
boerderij bleven wonen, gaven hem het gevoel 
hier tot op het laatst een thuis te hebben. In 1951 
trouwde hij met Santje. Samen stonden zij voor het 
boerenbedrijf, samen ook voor hun gezin, waarin 
zij drie kinderen mochten begeleiden naar hun 
eigen levensgeluk. Bijzondere zorg en liefde ging 
hierbij uit naar hun dochter Joke. 

Pa heeft een mooi leven gehad. Met Ma kon hij in 
alle eenvoud genieten van de regelmaat van het 
dagelijks leven. Hij was het liefst thuis op de boer
derij. Dat dit bedrijf werd voortgezet, maakte hem 
tot een gelukkig mens. Voor z'n kleinkinderen was 
hij een lieve opa, die in een goede gezondheid, 
veel met hen kon optrekken. In 1982 werd de nieu
we woning betrokken. Zo bleef hij wonen in een 
omgeving en bij buren, die hem vertrouwd en dier
baar waren. Toen Ma ziek werd, was dat ook voor 
hem een zware beproeving. Haar overlijden in 
december 1993 raakte hem diep. Hij heeft er echt 
door geleden. Toch hervond hij zich. Graag luister
de hij naar muziek, hij bleef belangstelling houden 
voor de marktberichten en hij genoot van het vee 
op de boerderij. 
Op paaszondag voelde hij zich niet goed en in de 
namiddag ontving hij heel bewust de Ziekenzalving. 
Nog was niet duidelijk, dat hij zo snel achteruit zou 
gaan. In de vroege morgen van de 25 ste april is Pa 
in het bijzijn van z'n kinderen heengegaan naar 
onze God, in wie hij van harte heeft geloofd en die 
hij in alle oprechtheid heeft gediend. Heer, schenk 
hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte 
hem. Dat hij moge rusten in vrede. 

Amen. 

Voor uw gebed en uw medeleven na het overlijden 
van onze lieve vader, schoonvader en opa danken 
wij u van harte. Het is ons tot steun in deze moeilij
ke dagen van afscheid. 

Kinderen en kleinkinderen 




