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Er zijn te weinig woorden om jou te beschrijven 
Er zijn te weinig woorden om jou te prijzen 
Je was er gewoon 
Je stond altijd voor je naasten klaar 
Was het niet met je bezorgdheid; 
dan wel met een klein gebaar 

In dankbare herinnering aan 

Gezina Theresia (Sientje) Tijans 

Sientje Tijans, geboren op 24 januari 1927 in Beuningen, 
heeft haar hele leven gewoond en gewerkt op de 
boerderij "erve Riekeman" aan de Beuningerveldweg. 
Op Erve Riekeman, voor haar zo dierbaar en eigen, is 
zij overleden op 17 maart 2015. 

Samen met haar broers, Bernard, Hennie, Johan en 
Gerard en haar zussen Rika, Feem en Santje vormden 
zij een hechte en vooral een gastvrije famil ie. 
Sientje laat zich omschrijven als een zorgzame vrouw, 
iemand met gevoel voor humor en veel liefde voor 
natuur en landbouw. 
Gastvrijheid was haar sleutelwoord. 

De natuur en vooral alles wat groeide en bloeide, kon zij 
intens van genieten. 
De groentetuin was voor haar een grote passie. 
Menigeen kreeg groente mee naar huis na afloop van 
een bezoek op de boerderij. 

Haar zorgzaamheid kenmerkte zich vooral door haar 
zorgzaamheid voor al haar broers en zussen tot aan 
hun overlijden. Dit was geen gemakkelijke opgave naast 
haar taken op de boerderij . Echter was de boerderij en 
zijn toebehoren immer in een zeer verzorgde staat. 

Sientje had een groot gevoel voor saamhorigheid; 
iets voor elkaar over hebben en geen onenigheid met 
elkaar, maar helpen en steunen. 
Sientje hield van eenvoud en dat maakt haar zo uniek. 
Zij had grote interesse voor wat er in haar directe 
omgeving gebeurde, met een oprechte belangstelling 
voor een ieder. 

De laatste jaren gaven problemen, omdat haar 
gezondheid in toenemende mate verslechterde. Het 
kostte Sientje steeds meer inspanning om de dagelijkse 
rituelen en activiteiten uit te voeren. 
Na het overlijden van haar broer Johan in december 
2013, heeft zij met hulp het beste ervan weten te 
maken. 

Wij als familie zijn blij dat zij thuis verzorgd kon worden, 
dat zij uiteindelijk in de voor haar vertrouwde omgeving 
kon overlijden, zoals zij wenste. 

Namens de familie Tijans, spreken wij onze dank uit, 
aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt in het 
bijzonder het verplegend personeel van BTKzorg en 
Tzorg. 

Wij zullen Sien/je niet vergeten. 

Neven en nichten familie Tijans 


