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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Tij huis 

sinds 26 oktober 1949 trouwe echtgenoot van 

Maria Aleida Wiefferink 

Hij werd geboren te Denekamp op 25 juni 1915 
en overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken in gelovige overname in 
"Ziekenzorg" te Enschede op 5 februari 1999. 
We hadden hem 9 februari voor het laatst in ons 
midden in de St. Nicolaaskerk te Denekamp tij
dens de viering van de H. Eucharistie, waarna 
wij zijn lichaam te rusten hebben gelegd in het 
graf van zijn ouders op het parochieel kerkhof 
aldaar. 

Een lieve en trouwe echtgenoot is na een werk· 
zaam en welbesteed leven in vrede overgegaan 
naar een nieuw leven bij God. 
De eensgezindheid in het huwelijk waren vader 
en moeder bijzonder dierbaar. HiJ was een zorg· 
zame vader, die zijn kinderen steeds de goede 
levenswe~ gewezen heeft en daarbij nooit 
straffend 1s opgetreden. Ook heeft hij hen vrij 
gelaten in hun beroeps- en levenskeuze. 
Met zijn kleinkinderen had hij een goede band 

en zij zullen zich opa blijven herinneren om zijn 
grapjes. 
Hendrik was boer in hart en nieren met liefde 
voor grond en vee. Hij volgde de vernieuwingen 
in de agrarische wereld met veel interesse en 
handelde daarnaar. In zijn goeie jaren was hij 
een vaste bezoeker van de Zwolse veemarkt. 
Met 80 jaar zat hij nog op de trekker. De samen· 
werking met Bennie op de boerderij is steeds in 
goede harmonie verlopen. Hendrik is altijd een
voudig van hart gebleven en iedere ophef was 
hem vreemd. Ook voor ontspanning had hij oog. 
Meerdere keren is hij op vakantie geweest en 
een kaartje leggen was hem welkom. 
Zeven à acht jaar geleden openbaarden zich de 
eerste verschijnselen van de ziekte van 
Alzheimer. Gelukkig is hij, tot een maand gele· 
den ziekenhuisopname nodig werd, altijd thuis 
verzorgd kunnen worden, waar hij met liefde 
door zijn vrouw, Bennie en Truus werd omringd. 
In dankbaarheid en vrede willen wij hem uit 
handen geven in het vaste geloof dat hij nu voor 
altijd geborgen is in Gods liefde, waar hij heel 
zijn leven op vertrouwd heeft. 
Rust in vrede en het eeuwige Licht verlichte je. 

Voor uw deelneming en medeleven ondervonden tij
dens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

M.A. Tijhuis - Wiefferink 
kinderen en kleinkinderen 




