
In dankbare herinnering aan 
Johanna Tijhuis 

sinds 29 september 1970 weduwe van 
Jan Hendrik VisschediJk 

Z11 werd geboren te Beuningen op 1 9 ok
tober 1918. Na tijdig voorzien te zijn van 
het H. Sacrament der Zieken 1s zij 26 juli 
1996 vredig van ons heengegaan. 
Op woensdag 31 juli d .o .v. werd haar 
lichaam bij vader te ruste gelegd op het 
r.k. kerhof te Beuningen. 

Onze moeder en oma was een vriendelijke 
en zorgzame vrouw. Haar leven en werk 
stonden geheel in dienst van haar gezin 
en het eigen boerenbedr1Jf 
Na haar huweliJk in 1948 met Jan Hendrik 
V1sschedijk. kwam ze te wonen aan de 
Hanhofweg en daar heeft ze samen met 
vader het bedr11f helpen opbouwen. 
Met veel liefde en zorg was ZIJ daar altijd 
voor ons in de weer. 
Later kwamen daar ook de kleinkinderen 
b1J, die een hele b11zondere plaats in haar 
hart namen 
Zij hield veel van het werk buiten en toonde 

h1erb1J een voorliefde voor haar tuin, waarin 
ze menig uurtje doorbracht. 
Moeder was ook een gelovige vrouw Wat 
zi1 met haar mond beleed, maakte ze ook 
waar in haar leven. In haar geloof vond zij 
ook de kracht en troost toen vader op 
29 september 1970 kwam te overlijden. 
Samen met ons moest ze toen zonder zijn 
steun verder. Z11zelf was een hele gezonde 
vrouw. die vrijwel nooit wat mankeerde. 
Daarom was het voor ons ook zo moe1hJk 
te aanvaarden, dat we haar steeds dieper 
zagen wegglijden in haar eigen wereld, 
waarin voor ons geen plaats meer was 
Het was een proces van steeds weer af
scheid nemen. 
Nu 1s zij echter thuis b11 God. Moge H11 
haar belonen voor alles wat ze voor ons 
heeft gedaan en betekend . Wij geloven, 
dat ZIJ 1n liefde met ons verbonden bliJft. 
Dat zij rust in vrede. 

Voor uw bli1ken van belangstelling en me
deleven tijdens de ziekte en na het overliJ
den van onze moeder en oma, betuigen 
w11 onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen Visschedijk. 




