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Er is niets moeilijker de dingen te aanvaarden, zoals ze zijn 

In dankbare herinnering aan 

Henk Tijdhof 

echtgenoot van Truus Tijdhof - olde Nordkamp 

* 28 oktober 1929 t 7 mei 2006 

We hebben voor Henk gebeden op donderdag 11 mei tijdens de uitvaartmis in 
de Antoniuskerk te Oldenzaal , waarna we hem te ruste hebben gelegd op de 
begraafplaats aan de Schipleidelaan aldaar. 

Het arbeidzame leven van Henk heeft zich met name gekenmerkt door 
dienstbaar te zijn voor de Oldenzaalse samenleving. Eerst als raadslid en 
vervolgensl2 jaar als CDA wethouder. Daarnaast heeft hij tientallen bestuursfuncties 
vervuld breed variërend van Stichting Oldenzaals Paasvuur tot Het Waterschap. 

Hij kenmerkte zich als een markant stadsbestuurder van weinig woorden, maar 
met veel daadkracht en boerenslimheid als zijn wapen. 

De achterkant van een sigarendoosje was volgens hem vaak groot genoeg om 
te zoeken naar een oplossing waarbij hij het liefst alle partijen redelijk tevreden 
kon stemmen. 

Betrokken, integer en ondernemend; een laagdrempelige volksbestuurder 
met gevoel voor humor die het liefst onder de mensen was. Hij was een 
trots man en daarnaast bescheiden. 

Voor zijn verdiensten werd hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau en 
kreeg hij de gouden stadspenning van Oldenzaal uitgereikt. 

Zijn voornaamste hobby, die hem resteerde na zijn arbeidzame leven, waren 
zijn kleinkinderen Bram, Teun en Daan waar hij verkikkerd op was. Hij 
vond het verschrikkelijk jammer, dat hij "zijn jongens" niet verder kon 
zien opgroeien. 

De laatste periode van zijn leven heeft hij aanvaard zoals het kwam, behield 
zijn droge humor, maar daarnaast heeft het hem veel verdriet gedaan dat 
zijn grootste hobby, het communiceren met mensen, hem werd ontnomen. 

Zacht en kalm, tot het laatste toe helder van geest, is Henk uiteindelijk in 
het bijzijn van zijn familie thuis overleden. 

We danken hem voor wie hij was 
en wat hij voor ons heeft betekend. 

Truus Tijdhof 
Jan 
Marianne en Ben 
Bram, Teun en Daan 


