
Een dankbare herinnering aan 

ANTONIUS BERNARDUS TIJDHOF 

echtgenoot van 

Hermina Aleida Masseling 

Hij werd geboren op 27 oktober 1909 op 
het Boerskotten in de gemeente Losser 
en overleed, na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Zieken op 7 juli 1985 in 
het Ziekenhuis te Oldenzaal. Wij hebben 
afscheid van hem genomen in een Eucha
ristieviering in de Emmauskerk te Olden
zaal, waarna we hem begeleid hebben 
naar zijn laatste rustplaats op 't kerkhof. 

Jezus heeft eens gezegd: wie in Mij ge
looft zal eeuwig leven hebben. En pa had 
een groot geloof. Hij kon geloven in alle 
mensen om zich heen; in zijn vrouw en 
in zijn kinderen, in zijn kleinkinderen, 
maar ook in zijn bedrijf. 

Over dat bedrijf, waar hij altijd met veel 
enthousiasme en met veel zorg aan ge
werkt heeft, sprak hij graag. 

Hij was een gezellige prater en daarom 
kon hij goed met mensen omgaan. Je 
voelde Je bij hem thuis. Bovendien had hij 
veel belangstelling voor mensen met hun 
eigen verhaal . Op deze manier heeft hij 

meegewerkt aan het scheppen van een 
bewoonbare wereld en dat is een christe
lijke opdracht. Hij deed het met zijn eigen 
mogelijkheden, steeds vanuit een diep 
geloof. 

Vanuit zijn huis aan de Saasvelderlaan 
trok hij, samen met moeder geregeld naar 
de kerk op de Thij . Want om een gelovige 
levenshouding vol te kunnen houden heb 
je de geloofsgemeenschap nodig. 
Wij zijn hem dankbaar voor zijn vader
lijke liefde en al zijn goeie zorgen. In 
onze verhalen over hem blijven we aan 
hem denken en we bidden God, dat Hij 
hem moge opnemen in Zijn thuis, de 
hemel, waar geen verdriet is en ziekte. 

Dat pa het eeuwige leven is binnenge
gaan is onze vaste, gelovige overtuiging. 

Voor uw blijk van deelneming, onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 
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