
We staan niet altijd stil 
bij het woord "samen" 

Maar het is een groot gemis 
Als "samen" uit je leven is 

In dankbare herinnering aan 

Bep Ticheler-Suurenbroek 
echtgenote van Henny Ticheler 

Bep werd geboren op 18 augustus 1938 
en overleed op 30 maart 2006. De Uitvaartviering vond 
plaats op 5 april 2006 in de Ariënsgedachteniskerk met 

aansluitend de crematie te Usselo. 

Bep groeide op in een groot katholiek gezin met negen 
kinderen. 
Ze ging na haar schoolperiode werken bij bakkerij 
Huetink. Omdat ze thuis in de huishouding nodig was, 
verliet ze de bakkerij. Ze deed van alles om haar "zieke" 
moeder maar zoveel mogelijk te ontlasten. Uiteindelijk 
koos ze voor zichzelf en accepteerde een administratieve 
baan bij de C.A.T. waar ze een geweldige periode door
maakte. Ze bleef 's avonds klaarstaan voor haar ouders. 
Ze leerde Henny kennen op 10 mei 1956 op een dans
avond bij Avion. Ze trouwde op 19 juni 1963 met haar 
grote liefde Henny. Hun huwelijk werd bekroond met drie 
gezonde kinderen, twee dochters en één zoon. Ze heeft 
haar kinderen samen met haar man liefdevol opgevoed 
met de juiste normen en waarden van het leven. 
Haar gezin stond op nummer één en ze genoot hier ook 
zichtbaar van, ja, daar had ze alles voor over. Ze vond 
het fantastisch om oma te zijn van twee kleindochters en 
één kleinzoon. Ze was een echte trotse oma. 
De vele vakanties in binnen- en buitenland, de vele 
weekendjes weg en niet te vergeten de vele picknicken 
en uitjes naar het zwembad Klein Zandvoort. 
Het 40-jarig huwelijksjubileum werd gevierd op Sallands 

Hoeve, we hadden prachtig weer, hebben veel gezwom
men, gefietst en heerlijk gegeten samen. 
Bep was een vrouw die midden in het leven stond. Een 
hardwerkende huisvrouw die voor iedereen klaarstond. 
Ze dacht altijd eerst aan een ander en dan pas aan zich
zelf. Zo heeft ze Henny destijds door dik en dun 
gesteund in een zeer moeilijke periode van zijn leven. 
Ze was, ondanks het leed waarvan zij niet verschoond 
bleef, altijd opgewekt en vol goede moed. Ze verzorgde 
zich tot in de puntjes en zag er altijd stralend uit. 
Ze hield van winkelen, fietstochten maken en haar grote 
passie bridge. Wekelijks spelen op de club en niet te ver
geten de vele bridgevakanties op Sallands Hoeve. 
Op 28 februari j.l. kreeg ze het vreselijke bericht dat ze 
ongeneselijk ziek was. Helaas werd ze ook direct aan 
huis gekluisterd en afhankelijk. Ze was zo moe en zo ziek 
dat een eenvoudig uitstapje naar een tuincentrum niet 
meer mogelijk was. 
Tijdens haar korte ziekbed regelde ze nog van alles en 
bleef sterk tot het laatst toe. Ze vond zelfs de kracht om 
ons te troosten. Nooit klagend heeft ze haar ziekte moe
dig gedragen. 
In het bijzijn van haar man, kinderen en kleinkinderen is 
ze op 29 maart j.l. bediend. Bep stierf op 67-jarige leeftijd 
op 30 maart 2006 aan alvleesklierkanker. 
Gelukkig hebben wij heel veel goede herinneringen aan 
haar, maar wat zullen wij haar missen. 

Wij willen u bedanken voor de belangstelling tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
fantastisch moeder en geweldige oma. 
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