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Dankbaar blijven wij denken aan 

Maria Regina Tijans - Volker 

Sedert 1981 was zij weduwe van 

Hendrikus Johannes Tijans 
overleden 11 juni 1981. 

Zij werd geboren in De Lutte op 10 september 
1929 op het erve "Duivelshof" en ze overleed thuis 
op zaterdag 22d·anuari 2000. Op 26 januari d.a.v. 
hebben wij in e parochiekerk van De Lutte de 
Uitvaartmis gehouden en haar daarna op het 
parochiekerkhof te ruste gelegd. 

In 1952 getrouwd begon zij samen met haar man 
de boerderij aan de Roorderheurneweg te De 
Lutte. Ruim veertig jaar heeft zij op de boerderij 
gewerkt en acht kinderen opgevoed. 
Haar jeugdherinneringen kwamen vaak ter sprake 
in de !;Jesprekken die zij voerde met haar kinderen, 
kleinkinderen en andere mensen uit haar omge
ving. Moeder stond altijd voor iedereen klaar, had 
een brede belangstelling voor de ander en hield 
ervan een praatje te maken. 
Haar persoonlijkheid kenmerkte zich door haar 
medeleven met een ander, ondanks dat ze zelf ook 
verdriet, zorgen en pijn had. 
Zij had een zwak voor zieken en het geloof hielp 

haar om deze mensen te steunen. Het geloof had 
een belangrijke plaats in haar leven. Elke zondag 
nam ze deel aan de Eucharistieviering in de kerk te 
De Lutte. Een zondag zonder kerkdienst was voor 
haar geen zondag. 
Het overlijden in 1981 van vader of 'mien Hennie' 
zoals ze altijd zei, was voor haar een groot verdriet 
dat ze eigenlijk nooit heeft kunnen verwerken. 
Samen met vader heeft zij mooie jaren gekend die 
helaas abrupt werden afgebroken.Ze bleef vechten 
en probeerde na het overlijden van vader haar leven 
een nieuwe en zinvolle invulling te geven door meer 
tijd en aandacht te schenken aan haar hobby's. 
Oude vrienden en bekenden zocht ze vaker op en 
ze genoot hier zichtbaar van. 
De fami lieband was voor haar een groot goed, stee
vast onderhield ze contacten. Zij bezocht vaak haar 
kinderen en kleinkinderen en de deur stond voor 
een ieder open. Met haar kleinkinderen beleefde ze 
veel plezier. 
In februari 1998 kreeg ze het slechte nieuws dat ze 
een ongeneeslijke ziekte had. Al haar kracht en 
positieve energie heeft ze in de strijd gegooid om 
deze ziekte te overwinnen. Het was een strijd waar
bij de afstand naar de hemel werd verkleind: 'elke 
dag een beetje verder van de wereld weg, dichter 
naar de hemel toe.' Tot op het laatst bleef ze positief 
denken. Haar geloof en steun van haar kinderen, 
familie, vrienden en kennissen waren hierbij een 
grote steun. 

Voor uw medeleven danken wij u hartelijk. 
Familie Tijans 

De Lutte, 26 januari 2000 




