
Volkomen overrompeld door een tragisch ver
keersongeval, moesten wij op 26 oktober 
1973 een gedwongen en veel te vroeg af
scheid nemen van 

GERARD TIJINK, 

die de nog jonge leeftijd van 53 jaar had. 
Hij verliet ons te Boxmeer, waarnaar hij juist 
zijn werkzaamheden had verlegd. Bij ieder 
die hem kende laat hij een grote leegte ach
ter en vooral voor zijn vrouw Riek en kinderen 
Gerda en Richard, is dit een onvoorstelbaar 
verlies. In het gezin was hij degene, die de 
problemen resoluut aanpakte, want moeilijk
heden waren er volgens hem alleen maar om 
op te lossen. Deze zegswijze van hem sproot 
vooral voort uit een geweldig verantwoorde
lijkheidsgevoel. Aan de andere kant was hij 
ook degene, die altijd wel voor een vrolijke 
noot zorgde. Door zijn open karakter knoopte 
ieder die bij hem over de vloer kwam graag 
een gesprek met hem aan. 
Niet alleen binnenshuis was hij plezierig in de 
omgang, ook daarbuiten was dit te merken. 
Zijn sociale instelling toonde hij o.a. in het 
verenigingsleven, waar hij een grote activiteit 
ontplooide en men accepteerde dan ook graag 
zijn inbreng. Vooral de muziek was buiten zijn 
gezin en werk zijn lust en leven. 
In zijn werkkring stond hij bekend om zijn 
nauwgezetheid en bedrijvigheid. De enorme 
dosis inzet en ervaring, die hij meebracht, 
was voor zijn collega's een geweldige stimu
lans en steun. die ze niet snel zullen vergeten. 

Ook hier gaf hij blijk van een enorm verant· 
woordelijkheidsgevoel. Waren er eens moei
lijkheden dan ging hij ze niet uit de weg. 
Hij wist echter wel te relativeren ; na ge
dane arbeid benaderde hij de zaken toch 
weer luchtig en dit wist hij op anderen over 
te brengen. 
Door dit onverwachte heengaan zullen velen 
het contact met hem missen, juist omdat hij 
zich voor zijn medemens inzette en interes
seerde. Voor ons blijven alleen de vele goede 
herinneringen over, die dit verlies nog enigs
zins dragelijk maken. 

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden 
van mijn lieve man en onze vader 

GERHARDUS JOHANNES TIJJNK. 

zeggen wij u oprecht dank. 
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