


DanldJare herinnering aan 

HENK TICHELER 

geboren te Lonneker 20 februari 1913, gehuwd 
met Sllen Asslnk 28 oklober 1939, vader van 
vier dochters en opa van 8 kleinkinderen en 2 
achlerklelnklnderen, weduwnaar sinds s juni 
1984, overleed op 30 Juni 1992 In Huize Bos
zicht te Nijmegen. 

Toen 8 Jaar geleden Mama stierf, was Papa zijn 
hele evenwlch1 kwijt. Ze waren Immers zo op e~ 
kaar lngesleld en de een vulde de ander aan. 
Pap was de goedheid zelve, misschien weleens 
te zacht van karakter. Mama gaf leldlng aan het 
gezin en wlsl zo nu en dan corrigerend op te 
treden. Papa zocht In alles de vrede te bewaren 
en bedelde veel onrechtmatigheden met de 
mantel van de liefde. Hij vermijdde onenigheid, 
ook al stond hij In zijn recht. De band met zijn 
gezin, maar ook met de familie waaruit hij kwam, 
was hecht. Die nauwe band had hij ook met z.ljn 
klelnklnderen. 45 Jaar lang werkle hij als maga
zijnchef bij de HEMA, waar velen hem als "Tlch' 
hun sympathie gaven. 
De enige hobby die Papa ooit had was zijn zin
gen bij de Verenigde Zangers van Nijmegen. 

Hoewel hij geen noot kon lezen, zong hij zuiver 
zijn partij mee. Misschien was deze hobby wel 
typerend voor hem. Hij gaf niet zelf de toon aan, 
maar hij zong helder en zuiver de partij van zijn 
leven mee. Papa en Mama woonden In Nijme
gen en na de pensionering In Wijchen. Toen 
Mama ge-storven was verhuisde Papa naar een 
service-flat waar hij gelukkig langzaam maar 
zeker weer zijn evenwicht vond. Een ongelukje 
deed hem In het ziekenhuis belanden, doch 
vanaf toen kon hij niet meer terug naar zijn flat. 
Hij kreeg verzorging In huize Boszlcht, waar hij 
ruim twee jaar woonde. Zijn gezondheid ging 
geestelijk en lichamelijk sleeds meer achteruit. 
Herkenning was op het laatst zelfs onmogelijk. 
Hij overleed In alle rust en s1Ine, onverwachl. 

Moge zijn inzet, zorg en liefde, bekroning vinden 
in de rust van het leven bij onze God. 

Veel dank voor uw hartelijk meeleven bij het 
onverwachte overlijden van onze lieve vader en 
opa. 
Uw betrokkenheid was voor ons een steun. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterklelnldnderen. 
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