
Dankbaar gedenken wij 

HENDRIKA ALEIDA MARIA GROENTE 

echtgenote van 

Hendrikus Bernardus Tijhuis 

Zij werd geboren op 4 december 1916 te Beuningen 
en overleed toch nog onverwacht op 20 mei 1994 
te Deurningen. Wij hebben biddend afscheid van 
haar genomen in de H. Plechelmuskerk te 
Deurningen op 25 mei en haar daarna te rusten 
gelegd op het parochiële kerkhof. 

'Geen groter liefde kan iemand hebben, dan 
deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden ' 

(Joh. 15;13) 
Dit woord van de Heer heeft Rika in haar leven 
proberen waar te maken. Ze wilde immers altijd 
graag geven. Geven van de schat aan liefde en 
zorg die zij in zich droeg. Altijd was ze druk voor een 
ander, nooit voor zichzelf. 
Al op jonge leeftijd in betrekking, moest er hard 
gewerkt worden. Maar ook later in hun huwelijk, 
moest"n er vele monden gevoed worden en ston
den haar handen nooit stil. Het gezin was haar trots. 
Hoe beter het hen ging, hoe liever ze het had. En 
naar haar aard, moest alles precies en schoon zijn. 

Een moeder met 'een scherpe neus' voor de din
gen die binnen het gezin speelden. Er ging haar 
niets mis. Ze hield van het gezellig samen-zijn. 
Deze oma zou niet gauw iets vergeten en met lege 
handen ging je bij haar nooit weg. 
Soms kon Rika enorm tegen dingen opzien. Dan 
had· ze aan haar man Bernard een goede steun. 
Ook moeder Maria stond haar altijd terzijde. Vooral 
de laatste jaren, toen haar krachten begonnen af te 
nemen. Ze heeft het intens moeilijk gevonden het 
werk niet meer aan te kunnen. Er viel steeds meer 
weg. Wat bleef was haar zorg en aandacht voor 
anderen. Toen ze uiteindelijk niet meer kon, heeft 
ze de zo verdiende rust gekregen. Een leven van 
gevende liefde is daarmee onder ons ten einde. 

Moge ons aller moeder Maria haar nu geleiden naar 
het hemels oord van licht en vrede, waar zij weer op 
krachten mag komen in de beschermende hand 
van haar Vriend; de Heer. 

Ma, bedankt voor alles ! 

Wij willen allen van harte danken, die onze moeder 
en oma een warm hart hebben toegedragen tijdens 
haar ziekte. Dank ook voor uw komst bij haar 
afscheid. 

H.B. Tijhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


