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Antoon Tijhuis 
echtgenoot van Annie Eidhof. 

Hij werd geboren op 1 mei 1924 te Losser. Gesterkt door 
het H. Sacrament der Zieken is hij, na een moedig 
gedragen ziekte, toch nog onverwacht overleden in het 
Twenteborg ziekenhuis te Almelo, op 14 mei 1992. 
Biddend hebben we afscheid van hem genomen in de 
gezongen Uitvaartmis in de parochiekerk te Zenderen op 
19 mei 1992, waarna we hem begeleid hebben naar zijn 
laatste rustplaats op het parochiële kerkhof. 

Pa, je was een lieve man, een goede vader, je hield er niet 
van op de voorgrond te treden. Je hield van een rustig 
huiselijk leven samen met je gezin. Je was met weinig 
tevreden. 
Er 1s een grote leegte ontstaan in ons gezin nu een 
liefdevolle echtgenoot. een zorgzame vader en lieve opa 
uit ons midden is weggenomen. We hebben vele mooie 
jaren gehad om aan terug te denken. Ofschoon je al 
gekweld werd door een ongeneeslijke ziekte, wilde je 
vorig jaar toch graag het veertig jarig huwelijksfeest 
vieren. Je was dankbaar voor en blij om het geluk van je 
gezin. 
Je hebt hard gewerkt in de fabriek en op de boerderij. 
Niets was teveel. Samen met je vrouw van wie je zoveel 

hield, besteedde je grote zorg aan de toekomst van jul he 
kinderen. Je ruime ontwikkeling kwam hen in velerlei 
opzicht ten goede. 
Je hobby op de boerderij was je zorg voor de kippen. Veel 
mensen kwamen bij jullie aan huis. Jullie bouwden zo 
een grote kennissenkring op. Je waardeerde hun vriend
schap. 
Pa, je werd ziek en er was niemand die je kon genezen. 
Onvermoeibaar heb je gestreden, tien maanden lang. 
Vooral de laatste dagen heb je onvoorstelbare wilskracht 
getoond. Toch ben je vredig ingeslapen. Je probeerde tot 
het laatste moment zoveel mogelijk voor ma te regelen. 
Je had er moeite mee je ziekte te aanvaarden. Te vroeg 
ben je van ons heengegaan. Met verdriet nemen we 
afscheid. Je I iefdevolle voorbeeld geeft ons de kracht dit 
verlies in geloof te aanvaarden. 
Pa, je hield erg veel van je kinderen en kleinkinderen. Je 
vond het zo fijn dat ze zondags op bezoek kwamen. Je 
probeerde altijd de toch al hechte familieband zo moge
lijk nog sterker te maken. We zullen met trots je totale 
inzet voor ons grote gezin blijvend in onze herinnering 
bewaren. 
Pa had een woord van speciale dank aan de parochie
gemeenschap van Zenderen. Hij waardeerde de belang
stelling die bleek uit de vele bezoeken tijdens zijn ziekte. 
Pa, wij danken je voor alles en we bidden God dat Hij je 
het loon moge geven voor alles wat je voor ma en voor 
ons hebt gedaan. 

,,Moge hij rusten m vrede." 




