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Ter dankbare herinnering aan 

GERRIT JOHANNES ANTONIUS 

TEN TIJE 

(Oom Gerrit) 

HIJ werd geboren te Hengelo ov 
17 augustus 1902 

en overleed te Hengelo ov 4 december 1990. 
Na de Eucharistieviering in de St. Lambertus· 

kerk hebben wij hem te ruste gelegd op de 
r. k. begraafplaats van Hengelo ov 

7 december d.o.v. 

Op de leeftijd van de sterken is Oom Gerri t 
van ons heengegaan. Zijn gezondheid was on· 
wankelbaar tijdens zijn hele leven tot de 
laatste Jaren toe. 
Oom Gerri t was echt één der onzen, die altijd 
meeleefde met ons wel en wee. HIJ was een 
man van weinig woorden en eenvoudig van 
aard. Daarom e iste hij ook weinig voor zich· 
zel f. Wel stond hij graag klaar voor een ander, 
vooral als iemand In een moeilijke situatie 
verkeerde. In zijn dagelijkse omgang met men· 
sen uitte hij wel eens kri t iek op anderen, maar 
daar stond tegenover dat hij hard was voor 
zichzelf. 

Met eenvoudig plezier was hij tevreden. Het 
vertoeven In de vrije natuur was voor hem een 
verademing. Urenlang genoot hij van zijn gelief
de hengelsport langs de oevers van het sti lle 
water. Thuis genoot hij van zijn prachtige 
vogels en zorgde goed voor hen. 
Modern van aard was hij niet. Hij voelde zich 
gelukkig bij het oude en vertrouwde. HIJ heeft 
kunnen genieten van een mooie oude dag, 
rustig en tevreden, totdat zijn ziekte de laatste 
jaren aan hem begon te knagen. Gelukkig 
heeft hij een liefdevolle verzorging genoten 
van zijn d ierbare zussen Jo en Mies. Hij was 
hen daar intens dankbaar voor, alhoewel hij 
dat niet van de daken schreeuwde. 
In ge loof Is hij gestorven. Vanu it di t geloof 
wi llen we hem ook u itgeleide doen. Wij bidden 
voor hem dat hij het einddoel van zijn leven 
mag bere iken . Dat is de aanschouwing van 
Gods onmete lijke Liefde en Heerlijkheid. 
Moge hij vanuit de hemel met ons blijven mee
leven en een goede voorspreker voor ons 
blijven. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van onze dierbare broer en oom, danken wij u 
hartelijk. 

Fami lie ten Tije 




