
Ter dankbare herinnering aan onze lieve 
broer, zwager en oom 

Gerhardus Bernard us Johannes Tijman 

Hij werci geboren oo S juni 1908 te Noord
Deurningen. Na g?sterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken. is hij op J I juli 
1984 nog vrij plotseling van ons heengegaan. 
Op 16 juli d.o.v. hebben we zijn lichaam 

ter ruste gelegd op ons kerkhof te 
Noord-J eurningen. 

Zo is het leven. God geeft het en God 
neemt het terug wan neer het Hem belieft. 
God alleen is de heerser over leven en 
dood. 
Zijn leven heeft hij veel in de vrije natuur 
doorgebracht hij hield van de bomen, het 
bos, de vogels en de jacht. In zijn beroep 
als houthakker heeft hij de natuur leren 
kennen en waarderen. Ook in ons gezin 
genoot hij van de opgroeiende jeugd, hij 
beleefde daar altijd veel plezier aan. h!i 
hield van hen. 
Tot aan de laatste dagen van z!in leven 
genoot hij van de vogels in de blauwe 
lucht. Hij toonde altijd interesse wat er om 
hem heen gebeurde. Met zijn opgeruimd 
en plezierige karakter maakte hij veel vrien
den en kennissen. waarmee hij vaak een 
kaartje legde. De laatste jaren sloeg de ver
moeidheid door zijn lichaam. door een on-

geneeslijke ziekte moest h!i de zorg uit 
handen geven en erop vertrouwen dat an
deren goed en liefdevol voor hem zorgden. 
Veel steun heeft hij gehad van zijn schoon
zus. zwager en hun kinderen. Samen hebben 
wij de zorg op ons genomen om oom 
Gerard de hulp te geven die hij nodig had. 
God, wij geloven dat U oom Gerard zult 
belonen voor al het goede dat hij tijdens 
zijn leven heeft gedaan. Hij heeft gewerkt. 
geleefd en zijn ziekte gedragen. Moge hij 
nu eeuwig gelukkig zijn bij zijn ouders en 
broer in de hemel en bij God zijn thuis 
vinden. 
Dierbare familie, ik ga jullie nu verlaten· 
het uur waarop God mij heeft geroepen 
is aangebroken. Ik leg mij neer bij de wil 
van God. 
Weest hartelijk bedankt voor alle liefde en 
zorg die ik van jullie mocht ondervinden. 
Vaarwel en blijf aan mij denken, ook in 
uw gebed, 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte 
en 't overlijden van onze lieve broer, zwa
ger en oom, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Familie Demmer 
Familie Tijman 

7591 PH Noord-Deurningen 
Lattropperstraat 65 




