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De mens is als gras dat spoedig verdort, hij bloeit 
maar zo kort als een veldbloem. 

( Psalm 103,15) 

Ter herinnering aan 

Johan Tiethoff 
Johan werd geboren op 17 september 1928 te Losser 
en ontving de doopnamen Johannes Gerhardus. Zijn 
jeugdjaren bracht hij door - als 'n echte twentse levens
genieter - in de " Wubbelstad " te De Lutte. Na zijn mili
taire dienst bij de Marine, huwde hij op 27 november 
1958 met Truus Vreriks, die hem begin 1986 - helaas 
veel te jong - ontviel. Op 22 mei 2003 is Johan zelf 
overleden. Na een plechtige Eucharistie-uitvaartvie
ring in de Gerardus Majella parochiekerk te 
Overdinkel, hebben we afscheid van hem genomen in 
het crematorium te Usselo op 27 mei. 

Johan heeft bijna 40 jaar lang gewoond aan de 
Lakerinksweg 9 te Overdinkel, eerst met zijn gezin en 
later alleen. Z'n kleinkinderen waren hem alles. Met de 
snoepjes in het 'toverkastje' van opa zullen ze hem 
nooit vergeten. Johan hield ook zielsveel van hen en 
van zijn beide kinderen, ook nadat deze het ouderlijk 
huis hadden verlaten. Ineke met kleindochter Tessina 
naar Amsterdam. Hans met schoondochter Doris naar 
de Hoofdstraat 217. Johan werd de laatste tien weken 
van zijn leven dagelijks liefdevol verzorgd door Hans 

en Doris. Met hen en de kleinkinderen Tamara en 
Janine aan z'n zijde, is hij er negen dagen voor z'n 
dood gesterkt en getroost door het Sacrament van de 
Ziekenzalving. Johan hield van mede-mensen, maar 
ook van natuur en sport. Hij was een echte vaktimmer
man, werkte jarenlang in de bouw en kon goed advies 
geven, want hij had kennis van zaken. Hij kookte vaak 
en lekker, was sociaal in z'n omgang en nooit echt 
boos, want hij had 'n zachtmoedig karakter.Tegenslagen 
bleven hem echter niet bespaard op velerlei gebied. 
Slijtage aan z'n heup, mondkanker, longkanker, 'n 
ongelukkige val van de steigers, dit alles en nog veel 
meer overleefde hij ! Dankzij z'n ijzersterke gestel z'n 
wilskracht en z'n doorzettingsvermogen, z'n zake~ op 
orde hebben, en 't scheppen van de nodige tijd en 
ruimte om zich heen, wist hij menig obstakel te over
winnen. De lotto op zaterdag, de sport, 't klootschieten, 
schaatsen, wielrennen en vooral voetbal, dit alles gaf 
hem veel ontspanning en echte kleur aan zijn leven. 
Ooit was hij een uitstekende keeper, zelfs met één 
hand hield hij menig bal tegen. Bij TAR was hij vroeger 
'n zéér gewaardeerde speler en later ere-lid bij AJC. 
Inderdaad: ' Je had gelijk: wanneer het einde nadert is 
je grootste troost een nieuw begin ' Wij wensen je dit 
toe, begin je leven bij God en rust bij Hem in vrede. 

Bedankt voor alles. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze pa en opa zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Ineke, Tessina 
Hans en Doris, Tamara en Janine 


