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Geboren te Oldenzaal, op 29 augustus 1920 
Overleden te Enschede, op 28 juni 2004 

Echtgenoot van Betsy ten Tije 
Pa heeft een goed leven gehad hij was een 
ondernemend man die nergens over in zat. Hij pakte 
alles aan en was van vele markten thuis. Hij heeft 
altijd hard gewerkt. Hij begon als plaatwerker bij Kuip
huis. Daarna was hij vertegenwoordiger bij Electrolux, 
waarbij hij door zijn doortastendheid behoorde tot één 
van de beste verkopers. Zonder schromen sloeg hij 
een andere richting in en startte een hobbyzaak. In 
deze periode leerde hij Betsy kennen. Zij nam de zorg 
over van zijn twee kinderen. 

Na enige jaren ging zijn intresse uit naar een handel in 
vis. Hiervoor behaalde hij op latere leeftijd zijn 
diploma's. Samen met ma maakte hij van deze zaak 
een bloeiende vishandel. Pa ging venten, ma runde 
de zaak en de huishouding. Pa hield veel van reizen 
en was gek op de natuur. Hij was impulsief en kon zo 
de zaak sluiten en op vakantie gaan. Samen met het 

hele gezin maakte hij de mooiste reizen. Hij was zeer 
begaan met zijn geboortestad en voelde zich overal 
bij betrokken. Na elf jaar hard werken deden Pa en 
Ma de vishandel dicht. Na jaren van hard werken 
genoten zij, met volle teugen, van hun vrije tijd en 
maakten samen de mooiste reizen. Pa was zeer 
begaan met zijn kleinkinderen, en ook met de dieren. 
Vooral, Sjimba, had een grote plaats in zijn hart. Pa 
was zeker geen makkelijke man. Hun huwelijk kende 
ups en downs. 

Gelukkig kwamen zij de laatste jaren in rustiger 
vaarwater. Met Pa's gezondheid ging het de laatste 
jaren wat minder. In een periode van slechts drie 
weken ging het snel bergafwaarts. Vanwege zijn snelle 
achteruitgang werd hij opgenomen in verzorgingshuis 
"de Molenkamp", met de bedoeling om na enkele 
weken weer naar huis te gaan. Plotseling en geheel 
onverwacht voor hem en Betsy, en ons allemaal 
kwam aan zijn leven een eind. 

Gelukkig heeft hij geen pijn geleden en is hij heel 
rustig ingeslapen. 

Oldenzaal, 2 juli 2004 

Betsy Wissink - ten Tije 
Kinderen en kleinkinderen. 


