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In dankbare herinnering aan 

Bernard Tijhuis 

sedert 18 augustus 1956 echtgenoot van 

Dinie Wargers 

Op 9 februari 1920 werd hij geboren in Beuningen 
(De Mekkelhorst), gemeente Losser. . 
Hij overleed op 24 december 1995, voorzien van 
het Sacrament der Zieken, in het Medisch Spec
trum Twente te Enschede. We namen afscheid van 
hem tijdens een Eucharistieviering op 29 decem
ber 1995 in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, waar
na we hem te ruste hebben gelegd op het R.K. 
Kerkhof aldaar. 

Een eenvoudig, gelovig_ mens is van ons heen9.e
gaan. Al op jonge leeftijd, zoals toen gebru1kellj~'. 
verliet hij zijn ouderlijk huis om te gaan werken bij 
de firma Rolink-Rondhuis in Denekamp, waar hij 
vele jaren met plezier heeft gewerkt. Daarna heeft 
hij nog enkele jaren bij de firma Waijers in Olden
zaal gewerkt. Op 46-jarige leeftijd maakte ziekte 
hem het werken onmogelijk. Het zware werk in de 
kolenhandel had zijn tol geëist. 

Zijn gezin kwam voor hem op de eerste plaats, maar 
ook de kerk nam een belangrijke plaats in zijn le
ven in. Gedurende 40 jaar ging hij, vurig Maria
vereerder als hij was, naar Kevelaer, waarvan meer 
dan 25 jaar als Broedermeester. . 
Zijn grootst.~ h_obby was zijn tuin. Daar ~on j_e hem, 
hoe ziek hij zich soms ook voelde, altijd vinden. 
Zijn ziekte verergerde dusdanig, dat hem steeds va
ker en langer zuurstof moest worden toegediend, 
doch klagen deed hij nooit! Zijn steeds afnemen
de gezondheid maakte ook de verhuizing naar De 
Volharding noodzakelijk. Hier heeft hij het erg naar 
zijn zin gehad, al heeft hij er samen met zijn vrouw 
Dinie, die hem in al die jaren heeft gesteund en ver
zorgd, maar kort van mogen genieten. 
Zijn drie kleinkinderen waren voor hem een bron 
van vreugde. Tijdens hun bezoeken leefde hij he
lemaal op. 
Tengevolge van complicaties moest hij onlangs 
weer worden opgenomen in het ziekenhuis, waar 
hij het Sacrament der Zieken ontving, dat hij zeer 
bewust en in gelovig vertrouwen heeft beleefd. 

Wij vragen God onze Heer, die leven geeft en le
ven neemt, hem op te nemen in zijn altijddurende 
rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond tij
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader en opa, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Familie Tijhuis. 




