
Vergeet mij niet 
en neem allen de kracht 

van mij tot jullie. 
Vergeef elkaar en deel de liefde. 



Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Aleida Maria 
Tij huis - Olde Riekerink 

weduwe van Johannes Gerardus Tijhuis 

Op 27 maart 1913 werd zij te Achterberg (D) 
geboren. Na het ontvangen van de 

H. Sacramenten der zieken, overleed zij 
30 november 2002 in het ziekenhuis 

"De Stadsmaten" te Enschede. 
Op 5 december hebben we haar lichaam op 

de Oosterbegraafplaats te Enschede 
aan de aarde toevertrouwd. 

In onze herinnering blijven wij echter 
bewaren, onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma. Voor 'n ieder mens komt de tijd dat 
het haardvuur is opgebrand en men m het 
donkere bos niet meer kan sprokkelen. De 
beker des levens is tot de bodem toe 
leeggedronken. Na het overlijden van vader 
kreeg zij van hem de kracht, om ergens voor 
tè zorgen, wat zij samen niet meer konden. 
Zij zocht nooit haarzelve, neen, de kracht die 
ziJ had gekregen, werd verdeeld over al haar 
kinderen die zij _zo lief had. Lieve moeder, 
J<?UW kracht en JOUW geloof, iets waar wij 
met alleen van kunnen leren, maar waar wij 
'n diep respect voor hadden. 

Een uitje op z'n tijd was heel belangrijk voor 
haar. De Volvo, de bril, het handtasje, dat 
was zondags haar gereedschap, niet te 
vergeten haar goede en opgewekte humeur. 
Toen zij echter niet zo goed ter been meer 
was, kwam daar de knuppel en de rollator bij, 
maar de pret ~eeft er geen minuut onder 
geleden. Als z1J een van de vele kinderen 
bezocht dan was het eerste wat ze zei: "Zet 
mie effen den auto met'n snoeten naar hoes". 
Zo is zij ons altijd voorgegaan, in werk en 
gebed, m eenvoud en oprechtheid, in geloof 
en goedheid. Het geloof en de liefde die je 
zag m Je kmderen gaven je de kracht om te 
sterven, om in het koninkrijk van onze Lieve 
Heer en om bij vader te zijn. 

Lieve moeder onze dank voor 
al uw liefde en zorg. 

Moge God U belonen. 

Voor uw blijken van medeleven, onder
vonden na het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma, betuigen wij 
onze opdracht dank. 

De kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


