


Dankbaar gedenken wij 

Peter Wil helm Tiehu is 

weduwnaar van Anna Gezina Catharina Voppen 

eerder gehuwd geweest met 
Berend ina Oonk Op den Dijk 

op de leeftijd van 82 jaar. 

Hij werd geboren op 26 mei 1914 te Denekamp en overleed 
8 mei 1997 in het verpleeghuis "Bruggerbosch" na een lief
devolle verzorging en gesterkt door de H. Sacramenten der 
Zieken. De uitvaartdienst vond plaats op dinsdag 13 mei in 
de St. Pauluskerk, waarna we hem uitgeleide hebben ge
daan naar de Westerbegraafplaats. 

Na een kortstondig verblijf met moeder in het bejaarden
tehuis is vader opgenomen in het verpleeghuis "Brugger
bosch", waar kort daarna bekend werd dat vader ongenees
lijk ziek was. Eenvoud en tevredenheid kenmerkten zijn le
ven, hiJ was een lieve zorgzame vader en opa. Hij genoot 
met volle teugen van zijn kleinkinderen en het leven. 
Dat je ons de laatste maanden niet meer herkende en wij jou 
eigenlijk al een beetje kwijt waren deed ons pijn, ook al om
dat je zo verschrikkelijk lief was de laatste maanden. 

Zijn eerste huwelijk ging niet over rozen, na een kortstondig 
huwelijk moest hij afscheid nemen van zijn vrouw Berendina 
en zonen Peter Wilhelm en Derk Jan. 

Zeven weken voor vader is zijn vrouw Sientje overleden waar 
hij zesenveertig jaar lief en leed mee heeft gedeeld. Hij heeft 
er heel wat afgefietst in zijn leven, hij ging graag bramen 
plukken die moeder dan moest inwecken en er jam van 
maakte. Zijn allergrootste hobby waren zijn duiven, waar hij 
zijn kinderen en kleinkinderen bij betrok, maar toen ze klei
ner moesten gaan wonen moest vader de duiven wegdoen 
tot zijn grote spijt. 

Veel te vroeg en snel achter elkaar moesten wij afscheid van 
jullie beiden nemen. Naast droefheid om zijn sterven is er 
ook grote dankbaarheid om wat hij voor ons was. 
Wij zijn dankbaar dat wij ons leven met hem hebben mogen 
delen. Ook geloven wij dat hij is thuisgekomen bij God onze 
Vader en bij zijn vrouw en onze moeder en nu voor altijd met 
moeder rust in vrede. 

Wij willen U graag bedanken voor uw belangstelling en me
deleven na het overl ijden van onze vader en opa. 

Bennie - Uke 
Anja - Bennie 
Peter 
Bea - Chris 

Henri - Jolande 
Robert - Rita 
en kleinkinderen 


