
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Tijans 

Hij werd 18 juni 1923 te Beuningen geboren. 
Hij is op 3 augustus 1990 plotseling gestor
ven. De gezongen Uitvaart is gehouden 
op 7 augustus 1990 in de parochiekerk te 
Beuningen (Ov.). Daarna werd zijn lichaam 
bijgezet in het familiegraf op het kerkhof te 
Beuningen (Ov.). 

Goede God, U hebt mij geplaatst niet alleen 
in een mooi gezin, maar ook in een prachti
ge natuur. Ik maakte graag een wandeling 
langs de Dinkel, een speurtocht door het 
Lutterzand met mijn clubgenoten; ik hield van 
de jacht, maar ik was ook bezorgd voor de 
wildstand. Heel mijn leven heb ik gewerkt op 
het Erf Riekeman, maar ik heb ook genoten 
van de rijke natuur en van ons samenzijn. 
Daardoor had ik geen behoefte aan een 
buitenlandse reis of een verre vliegtocht. 
De bloemenpracht rondom ons erf was mijn 
paradijs; knutselen aan een voederpaal voor 
vogels in de winter of een schoffelavond in 
de tuin was voor mij een groot vermaak. 

Ook onze parochiekerk was voor mij een 
dierbare plaats. Elke zondag ging ik daar 
graag naar toe. Daar kon ik de band tussen 
hemel en aarde beter verstaan. Alles wat ik 
in de natuur zag en ondervond, kon ik in 
onze kerk en in mijn gebed opnemen en 
verwerven. 

Beste huisgenoten, we hebben als trouwe 
broers en zusters elkaar zo veel mogelijk 
bijgestaan en geholpen in ons werk en in de 
vrije tijd. Wat waren we een hechte club, waar 
ieder voor de ander opkwam. Ik dank jullie 
allen hartelijk voor jullie zorg, gezelligheid en 
meeleven. 
Moge God vader en moeder en al onze 
dierbaren belonen voor hun goede werken. 

Voor uw blijken van medeleven ondervon
den na het plotseling overlijden van onze 
dierbare broer, zwager en oom, zeggen wij 
U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
Familie Tijans 

Beuningen, augustus 1990 


