
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERARDUS TIJHUIS 

echtgenoot van 
J.A.M. Olde Riekerink 

Hij werd geboren op 9 maart 1908 te 
Losser. 

Na 't ontvangen van de H. Sacramen
ten der zieken overleed hij 29 maart 
1980 in het ziekenhuis "De Stadsma
ten" Enschede. Op 2 april d.o.v. heb
ben we zijn lichaam op de Oosterbe
graafplaats Enschede, aan de aarde 
toevertrouwd. 

Met een gevoel van dankbaarheid 
denken we terug aan mijn man en 
onze vader. Hij was een liefdevolle 
echtgenoot en een zeer zorgzame 
vader. 

Zijn leven kenmerkte zich door ar
beidzaamheid en door zijn grote zorg 
voor vrouw en kinderen. 

Zijn levenswerk bij Rijkswaterstaat, 
de zorg voor Gods natuur, heeft hij 
met deskundigheid en volhardende 
ijver volbracht. 

Voor zijn familie, vrienden en ken
nissen was hij iemand die aitijd klaar 
stond om te helpen waar hij kon. 

Hij is ons voorgegaan in werken en 
bidden, in eenvoud en oprechtheid, 
in geloof en goedheid. 

Hij zocht nooit zichzelf. maar zijn 
medemens. 

Hij schonk alle aandacht aan zijn 
vrouw en kinderen, hij was een vriend 
voor velen. 

Voor ons die bedroefd achterblijven. 
is hij te vroeg heengegaan. 

Hij had nog zo graag in ons mid
den willen blijven om ons in woord 
en daad bij te staan in de zorgen 
en vreugden van het leven. 

Maar de mooie herinnering aan zijn 
leven zal ons sterken. in zijn geest 
door te gaan. 

De gedachte dat deze trouwe die
naar is overgegaan naar het eeuwige 
leven bij God, waarin hij ge!oofde en 
kracht vond. moge ons troosten. 

God, wii danken U voor het goede, 
de levensvreugde en de gelovige op
voeding die wij van U door onze dier
bare vader mochten ontvangen ; moge 
hij nu bij U in vrede voortleven. 

Voor uw deelneming. ondervonden na 
het overlijden van mijn lieve man, en 
onze zorgzame vader en grootvader, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

J. A. M. Tijhuis-Olde Riekerink 
Kinderen en kleinkinderen 




