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In dankbare herinnering aan 

Johannes Albertus Tijdhof 

echtgenoot van 

Hennie Wiggers 

Bijna 60 jaar geleden werd hij in Oldenzaal aan 
de Bentinckstraat geboren. Zoon van Albert Tijd
hof en Mitzi Schober. 
Daar werd hij groot tussen 3 broers en 9 zus
sen. Een groot gezin waar iedereen zich thuis
voelde. Altijd is hij er erg trots op geweest te 
kunnen zeggen "Mein Multi war ein Wienerin." 
leder mens is bijzonder. Vader was dat vooral 
door zijn positieve kanten, altijd opgeruimd en 
het liefst luidkeels zingend met "zijn" Mannen
koor, of soms op stille momenten zijn gedichten, 
voordrachten en toespraken bedenkend. 
Het mooiste was dan ook nog het uitvoeren hier
van, vaak met andere mensen samen. 
Hij was bijzonder gek met zijn gezin en bood ie
der een kans zoveel mogelijk op te steken van 
het leven. Genieten op vacantie's, maar ook 
heeft hij ons geleerd de handen uit de mouwen 
te steken. 
Met zijn eigen handen bouwde hij een grote zaak 
op, wat dag en nacht werken was, maar de Zon
dagmorgen was dan voor de kinderen. 

Als ze samen een kaartje legden was voor hem 
de dag compleet. 
Toen hij iets meer tijd kreeg, ontdekte hij het tui
nieren. En die tuin werd jaar na jaar mooier. 
Uren kon hij zich hiermee vermaken en genie
ten van de mooie bloemen en planten. 
De kleinkinderen kwamen, en 't leven leek hen 
toe te lachen, niet meer zoveel werken, samen 
met moeder reizen en genieten van kinderen en 
kleinkinderen. Het mocht echter niet zo zijn. 
In oktober vorig jaar werd hij ernstig ziek, maar 
krabbelde toch weer uit het dal. Toen het bericht 
kwam dat hij niet meer zo lang bij ons zou zijn 
was dat een grote tegenslag. Toch wilde hij nog 
een feestje vieren, 25 jaar bestaan van zijn zaak, 
en gingen we met ons allen nog naar 
Disneyland-Parijs. Het leek zo goed te gaan in 
het voorjaar, dat je soms dacht dat de dokters 
het verkeerd moesten hebben. Eind juli was dat 
allemaal voorbij. Vader werd opnieuw ernstig 
ziek en streed voor elke dag. Tot hij op 30 au
gustus echt niet meer kon. 
leder mens is bijzonder. Vader was dat door ge
woon een heel fijn mens te zijn. 

Voor uw deelneming en medeleven ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader en opa betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Tijdhof. 




