


In liefde gedenken we 

Gerridina Hendrika Tijhuis - Scharenborg 
weduwe van 

Hendrikus Antonius Tijhuis 

Moeder en oma Tijhuis werd geboren te Beckum op 7 
januari 1908 en is overleden op 14 oktober 2001, aan de 
Ganzebosweg 325 te Boekelo. Op 93-jarige leeftijd is zij, 
na de uitvaartviering in de Blasiuskerk te Beckum, begra
ven op 17 oktober 2001 op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Moeder en oma heeft een lang leven mogen hebben 
waarbij zij ook een aantal moeilijke jaren heeft gekend. Zo 
heeft zij als 14-jarig meisje vaak bij boerengezinnen ge
werkt in de huishouding. Ook moest zij helpen met het 
melken, rogge binden en aardappels rooien. Na verschei
dene jaren uit huis te zijn geweest, moest zij weer thuis 
komen om haar vader te verzorgen, omdat deze door 
reuma verlamd en blind was. Ook heeft zij haar broer 
Herman lang verzorgd omdat hij enkele jaren moest rus
ten met tbc. Op latere leeftijd heeft zij haar man ontmoet. 
Samen hebben zij twee dochters gekregen. Tevens heeft 
zij nog van vijf kleinkinderen mogen genieten. Heel blij 
was moeder en oma toen Bennie en Sini het huis hadden 
gekocht in 1973. Dit vooral omdat zij bij hen in huis kon 
blijven wonen. Ze had haar eigen woongedeelte zodat ze 
haar eigen bezoek kon ontvangen. Heel veel gaf zij ook 

om de natuur, de tuin en de dieren. Veel had ze over 
voor de zieken, de Zonnebloem en de bejaarden. Ze 
was echt sociaal voelend. Graag ging zij naar de bejaar
den- en handwerksoos en de bejaardengym en niet te 
vergeten de ouderen die 80 werden. Deze mensen werd 
een eigengemaakt presentje bezorgd en het liefst bleef 
ze om een praatje te maken. Wanneer er oppas voor de 
kleinkinderen nodig was, stond ze altijd voor ons klaar. 
Bennie had daarom beloofd haar tot haar 110de levens
jaar te verzorgen, daarna moest ze het zelf maar doen. 
Helaas heeft zij op latere leeftijd vijfmaal een hersen
infarct gehad en heeft voornamelijk Sini haar altijd ver
zorgd met hulp van Bennie en de kinderen. Elke keer na 
haar ziekenhuisopname kwam ze er weer bovenop 
totdat het de laatste paar maanden steeds minder werd. 
Het praten ging niet meer, het eten werd steeds minder 
en ook het lopen werd moeilijker. Vanaf vrijdag kwam ze 
niet meer van bed en zondagochtend vroeg is ze vredig 
ingeslapen met de gedachte dat het goed is geweest. 

Wij hopen dat God, nu zij weer verenigd is met vader en 
opa, haar bij zich mag opnemen en haar de eeuwige rust 
mag schenken. 

Wij danken u voor uw medeleven tijdens het ziek zijn en 
na het overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


