
We bewaren een dankbare herinnering aan 

Hermina Aleida Tijdhof-Masseling 

sinds 7 juli 1985 weduwe van 
Antonius Bernardus Tijdhof 

Ze werd geboren in Denekamp op 27 juni 1911. 
Voorzien van het Sacrament van de Ziekenzal
ving overleed ze in het verpleeghuis te Olden
zaal op 4 september 1998. 
Dankbaar hebben we haar herdacht tijdens de 
Uitvaartmis in de Emmauskerk, waarna we haar 
lichaam in het graf van vader hebben bijgezet 
op de begraafplaats te Oldenzaal op 9 septem
ber. 

Ze groeide op 1n een gezin van 8 kinderen, in 
het mooie gebied van het Singraven in Dene
kamp; in en rond het Kasteel Singraven heeft 
ze veel werkzaamheden verricht. 
Ze leerde Antoon Tijdhof kennen, met wie ze 
op 25 mei 1943 trouwde in de Nicolaaskerk te 
Denekamp. Ze werd moeder van 5 kinderen, 
voor wie ze zich met al haar gaven heeft inge
zet. Ze was zorgzaam en liefdevol, ze hield van 
gezelligheid, had graag mensen om zich heen, 
maar voelde zich vooral thuis temidden van haar 

kinderen en kleinkinderen. Ze zullen zich vele 
mooie dingen blijven herinneren. 
Ze hield van de natuur, ze kon genieten van het 
vee, van de bloemen en de planten. 
Een sterk geloof sierde haar leven, zowel in de 
huiselijke kring als in de verbondenheid met 
haar medegelovigen in de parochie; trouw nam 
ze deel aan de Eucharistie in het weekend. 
Moeder Maria betekende veel voor deze moe
der en oma, maar ook de bedevaart naar Gerar
dus in Overdinkel gaf haar grote voldoening. 
Vijf jaar geleden moest ze haar zoon Albert door 
plotseling overlijden uit handen geven, wat haar 
veel verdriet heeft gebracht. Kort daarna kreeg 
ze problemen met haar gezondheid. Een jaar 
geleden kwam ze voor een lange t11d in het zie
kenhuis; 3 maanden verbleef ze in 'Oldenhove' 
in Losser, 5 weken in het verpleeghuis te Ol
denzaal, waar ze in overgave 1n vrede is inge
slapen. Moge ze voor altijd rust vinden in Gods 
hand. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na 
haar overlijden zijn wij u bijzonder dankbaar. 

De kinderen 
De kleinkinderen 


