
t In dankbare herinneringen aan' 

Bernhard Tijhuis 

HiJ werd geboren op 13 oktober 1922 te Lange
veen. Op 26 september 1956 huwde hij met Annie 
Oude Nijeweeme. Zij werden de gelukkige ouders 
van 6 kinderen. Bijna 32jaar mochten zij het leven 
met elkaar delen en de vreugde ervan onder
vinden. Op 4 september 1988 is Bernhard, berus
tend in zijn ziekte, gesterkt door een groot ver
trouwen in een nieuw leven, van ons heengegaan. 
We hebben zijn lichaam te ruste gelegd op ons 
parochiële kerkhof te Langeveen op 8 september 
d.o.v. 

Bak mans Berend was een handelsman in hart en 
nieren. hij hield vee l van de natuur en de dieren en 
veel mensen hadden vertrouwen in hem. Maar 
waar zijn échte kracht en vreugde lag dat was in 
zijn huiselijk leven met vrouw en kinderen. Met 
iemand een kaartje leggen op zijn eigen plekje 
achter de tafel. Hij genoot van de onderlinge band 
in zijn gezin. Daar lag zijn geluk en zijn ontspan
ning. Op zondag nam hij op kundige wijze de 
huiselijk taak van moeder over en zorgde hij dat 
niemand iets tekort kwam. 
Niet het dood-gaan viel hem zwaar maar het 
afscheid nemen, het zich los maken uit deze 
warme familiebanden. 

"Tic ben straks wel opdegoeiestie, zei hij, als jullie 
maar goed voor elkáár zorgen, dan zal ik daar 
goed voor jullie zorgen. J ullie om mij niet treuren, 
maar proberen er weer een mooi leven van te 
maken en plezier hebben en lachen." 
De onderlinge liefde en hulpvaardigheid voor 
elkaar zal dan ook de gro te leegte opvullen die hij 
achterlaat. En de herinnering aan de zorg voor 
hem tot aan het laatste toe, zal helpen om het 
verlies te verwerken. 

Goede Vader, 
wij willen U bedanken voor het leven van Bak 
Berend. Moge zijn vertrouwen in een nieuw 
leven onder ons behouden blijven. Help ons 
om daaruit de kracht te putten de onderlinge 
liefde te behouden en te bevorderen. Wij 
vragen U dit ook op voorspraak van Q.L. 
Vrouw van de rozenkrans, voor wie hij zo'n 
grote verering had. 

Amen. 

Voor Uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
ziekte, voor uw aanwezigheid bij de uitvaart van 
Bernhard Tijhuis, willen we U oprecht bedanken. 
Het was voor ons een echte steun en troost. 

Annie Tijhuis - Oude Nijeweemt 
en kinderen 

Langeveen, september 1988 
Hardenbergerweg 190 




