
Ter dankbare herinnering aan 
JOHANNES JOSEPH TIJHUIS 

echtgenoot van 
Anna Gezina Blokhuis 

Hij werd geboren 10 maart 1917 te Beunin· 
gen in de Mekkelhorst. is overleden in de 
vrede van (Christus 28 december 1974 re 
Denekamp en is begraven op het r.k. kerk· 

hof re Denekamp op 2 januari 1975. 

Met een gevoel van dankbaarheid denken 
we terug aan onze man en vader. Hij was 
een liefdevolle echrgenoot en een zorg· 
zame vader. die heeft gewerkt en gezorgd 
voor het welzijn van de zijnen. Zijn levens
taak in de gemeente. de zorg voor Gods 
natuur, heeft hij met deskundigheid en in 
volhardende ijver volbracht. Voor zijn fami
lie. vrienden en kennissen was hij iemand 
die altijd klaar stond om te helpen waar 
hij kon. Hij is ons voorgegaan in werken 
en bidden, in eenvoud en oprechtheid. in 
geloof en goedheid. H!i zocht nooit zich· 
zelf maar zijn medemens. Hij schonk alle 
aandacht aan zijn vrouw en kinderen. hij 
was een vriend voor velen. 
Zonder klachten heeft hij zijn ziekte aan
vaard. zodat hij bewust en biddend zich 
geheel heeft overgegeven aan de wil van 
God. áe Heer van leven en dood. Voor ons 
die bedroefd achterblijven, is hij te vroeg 
heengegaan. Er is nu een plaats leeg, want 
hij was gehecht aan het leven en had nog 

zo graag in ons midden 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 getrouwe dienaar is 
overgegaan naar het eeuwig leven bij God. 
waarin hij geloofde en kracht vond om zijn 
kruis te dragen. moge ons troosten. 
Mijn dierbare vrouw en kinderen. ik dank 
jullie voor alle liefde en zorg voor mij. 
Ook dank ik mijn familie. vrienden en ken
nissen voor uw goedheid en vriendschap. 
Ik ben nu heengegaan, maar bewaart mij 
in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

J. Benneker - koster - Denekamp. 

Voor Uw deelneming. ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde echtgenoot en vader. betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Denekamp. januari 197 5 
Mekkelhorsterstraat 44 
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