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In vrede leeft nu 

Gerhard Tijhuis 
echtgenoot van 
ANNA NIJHUIS 

Hij werd geboren 10 maart 1910 te Dene
kamp. Gesterkt door de H.H. Sacramenten 
der Zieken is hij vredig en zonder pijn in
geslapen op 15 mei 1987 in het ziekenhuis 
te Enschede. Zijn lichaam werd te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof in De Lutte op 
19 mei 1987. 

Na een kortstondige en ernstige ziekte is 
vader van ons heengegaan. 
Daarom zijn wij bedroefd, want hij laat 
een lege plaats achter, maar tegelijk zijn 
wij ook dankbaar dat hem veel leed be
spaard is gebleven. 
Tot op de laatste dag van zijn leven was 
hij goed bij kennis en kon hij door zijn 
diepe geloof de kracht vinden, om bewust 
afscheid te nemen van ons allen. 
Tijdens zijn arbeidzaam leven was het wel
zijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkin
deren zijn voortdurende zorg. 
Het schonk hem grote voldoening dat zijn 
kinderen de plaats gevonden hadden, zo. 
als hij zich had voorgesteld. 

Als rustige onopvallende man was hij het 
grootste deel van zijn leven als textielar
beider werkzaam, daarnaast werkte hij nog 
graag voor de vakbond. 
Hij heeft niet her geluk mogen hebben om 
samen met zijn vrouw en kinderen het 45· 
jarig huwelijksfeest te vieren. 
In zijn vrije tijd was de tuin zijn grote trots, 
's morgens om 6 uur kon hij .een pijpje 
rokend" intens genietend door zijn tuin 
wandelen. 
Maar zijn gezin kwam altijd op de eerste 
plaats, waar wij steeds warmte en gebor
genheid konden vinden. maar ook konden 
genieten van zijn humor. 
De kleinkinderen gingen graag naar opa, 
die altijd belangstelling had voor hun ver
halen en tekeningen. 
Herinneringen aan de vele momenten van 
geluk helpen ons dit verlies te dragen. 

Voor uw blijken van medeleven en laatste 
eer bewezen aan mijn man, onze vader en 
opa. danken wij u oprecht. 

A. M. Tij huis - Nij huis 
kinderen en kleinkinderen 

De Lutte, mei 1987 
Past. Geerdinkstraat 9 




