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"Ik ben de verrijzenis en het leven. 

Wie in mij gelooft zal eeuwig leven" 

Joh, 11,2 

Wij bewaren een fijne herinnering aan 

Gerarda Bernardina Tijert-Aarninkhof 

Dien 

* 18 september 1918 t 5 november 2004 

Weduwe van Johannes Antonius Tijert 

Na een plechtig gezongen H. Eucharistieviering hebben we haar te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Deurningcn op 9 november 2004. 

Moeder en oma was een diep gelovige vrouw. Ze had de vaste over
tuiging dat Gods genade op een bepaalde manier voor mensen 
beschikbaar was. Dat er meerdere manieren konden zijn heeft ze lang
zaam wat meer toegelaten in haar leven. Ze groeide op in Hasselo in een 
gezin van 12 kinderen waarin het geloof een belangrijke rol speelde. 
ln 1948 trouwde ze met Jan Tijert. Samen werkten ze op de boerderij en 
kregen de zorg voor 5 kinderen. Ze had een positieve levensinstelling en 
was zeer gastvrij. ledereen was bij haar welkom. 
In haar leven heeft ze veel meegemaakt. Verdriet is haar niet bespaart 
gebleven. Toch is ze overeind gebleven en heeft ze zich vastgeklampt 
aan Jezus en Maria. Ze had in beiden een onvoorwaardelijk vertrouwen 
en wilde dat ook graag met anderen delen. Vele pelgrimsreizen naar 
Mariaoorden heeft ze ondernomen. Werken in de tuin was haar grote 
hobby. De laatste jaren was, door haar mindere gezondheid, dit echter 
niet meer mogelijk. Dit heeft zij maar moeilijk kmmcn accepteren. 
Haar afnemende gezondheid droeg ze als een offer. Toch bleef ze ondanks 
dit alles bezorgd om haar kinderen en kleinkinderen van wie ze veel 
steun ondervond. Met name van Bennie die bij haar in woonde. Nog vrij 
onverwacht is ze na een korte ziekenhuisopname rustig gestorven. 

"Dat je mag wonen in God~ Huis" 

We willen graag iedereen bedanken voor het meeleven en bezoeken 
van onze moeder en oma tijdens haar ziek zijn en voor de steun die 
ons gegeven is na haar overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


