
"Vandaag 
ik wist dat deze dag zou komen, ook 
al had ik gehoopt dat het morgen zou 
zijn, maar het is nu de dag, dat ik 
afscheid van iedereen nemen mag. 
Bedankt voor alles." Johan 



Op 12 februari 1946 werd je als Johannes 
Hendrikus Tijdeman geboren. Johan werd je 
roepnaam en je was de jongste in het gezin. 
Op 27 juni 1970 zijn jij en mam in het 
huwelijk getreden. Dit was niet zo makkelijk, 
want hiervoor moest j e eerst Katholiek worden 
om met haar te kunnen trouwen. Op 11 april 
1972 kregen jullie mij. 

Vaak vertelde je me met trots over je diensttijd 
en je dienstkameraden. Zij waren heel 
belangrijk voor je en regelmatig kwamen jullie 
nog bij elkaar. Toen je kleinkinderen werden 
geboren wasje een hele trotse opa. Een lieve 
opa, die vaak met de kids weg ging, en altijd 
in was voor humor. Humor was belangrijk 
voor j e. 

En de carnaval, daar leefde je voor, en dan met 
name de wagenbouw. Je had de tekeningen in 
mei al vaak af en dan kon er weer volop 
worden gebouwd, waar je dan zelf ook weer 
je steentje aan bijdroeg, ook a l kon je het 
lichamelijk niet. Je deed dat samen met mam. 
De laatste tien weken waren zwaar voor je pap. 
Eerst de operatie van mama, je ging hiervoor 
wel drie keer per dag naar haar toe in het 

ziekenhuis en vergat jezelf. Totdat jij ' s nachts 
zelf z iek werd en acuut opgenomen moest 
worden in dat zelfde ziekenhuis. Op dat 
moment is ook je lieve maatje en onze mams 
overleden. Echt door had je het niet en je had 
veel pijn. Acht weken heb je gevochten om 
die vervelende ontsteking de baas te worden, 
maar helaas moest je dat gevecht op 30 juni 
20 12 opgeven. 

Maar pap, het is goed. Je hebt zo je best gedaan 
en onze enige troost is dat je weer samen bent 
met mam. Wantjullie,jullie horen samen lieve 
pap. Ik zal je gaan missen maar troost je ik blijf 
niet alleen achter. Ik heb mijn lieve schat Roy 
en onze drie kids. 

Dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan 
voor a l je liefde en zorgzaamheid, laten wij je 
gaan. Geef mam een dikke kus van ons allen. 
We houden van jullie. 

Bedankt voor alle steun en medeleven. 

Marion en Roy 
Mike, Esmee, Britt 


