
Gedenk vol dankbaarheid 
HE~NY TIJANS 

echtgenoot van 
l\larlet Regina Volker 

Hij werd ;;eboren 24 februari 1918 in 
Beuningen. Tijdens zijn werkzaamheden 
voor de medemens en de landbouwbelan
gen kwam door een verkeersonge·,al een 
plotseling einde aan zijn aardse bestaan 
op 11 juni 1981 in Harbrinkhoek. Op 
16 juni d.a.v. werd zijn lichaam aan de 
aarde toevertrouwd op het R.K. kerkhof 

in De Lutte. 
Vader was een blij en levenslustig man, 
een natuurliefhebber bij uitstek, die met 
moeder bijna 29 jaar lief en leed deelde 
om de kinderen. 
Een godsdienstig man, bij wie het mor
gengebed het eerste programmapu~~ va1; 
de dag was en die de rozenkrans altiJd biJ 
zich droeg. Een man vol werklust met 
belangstelling voor het oude en een open 
oog voor het nieuwe, want 'n mens.moet 
met zijn tijd mee. Ook een man, die ge
zien was, een gezell\g prater, die met 
iedereen kon omgaan en daarom ook 
voor velen een toeverlaat en raadsman 
was. Een van de uitdrukkingen, die zijn 
kinderen moet bijblijven, is deze: Jochie, 
kijk altijd naar iemand, die het minder 

heeft dan jij. Dan heb jiJ het goed. Zo 
kende hij geen jaloersheid, maar gunde 
ieder het beste. 
Midden in zijn zorgen voor eigen en voor 
anderen werd hij uit ons midden gehaald. 
Hij heeft zijn voorgenomen plannen niet 
allemaal klaar gekregen. 
Wij zullen hem altijd dankbaar zijn voor 
zijn zorg en alle inspanningen voor ons. 
En wij bidden, dat hij bij O.L. Heer de 
vrede en de vreugde voor altijd zal vinden 
En \',,"ij beloven, dat wij als kinderen moe
der zullen helpen en steunen, nu zij er al
leen voor staat. Wij hopen, dat alle fa
milie en bekenden dat ook zullen doen. 
En wij bidden \'OOr haar Gods hulp af om 
verder te gaan in geloof en vertrouwen. 

U Maria, 
wees zijn en onze voorspraak. 

Voor de vele blijken van medeleven en 
de laatste eer bewezen aan mijn geliefde 
man en onze zorgzame vader, zeggen wij 
U onze oprechte en hartelijke dank. 

Mariet Tijans - Volker 
en kinderen 
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