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Het was mooi zo, we danken je voor wie je was en wat je voor 

ons hebt betekend. 

In dankbare herinnering aan 

Johan Tijdhof 

echtgenoot van Liny Tijdhof-Wagelaar 

* 18 mei 1938 t 22 juni 2008 

Johan is geboren op 18 mei 1938 te Losser. In zijn oudershuis in Oldenzaal 
groeide hij op in een gezin met 2 zussen en 4 broers. Dit was een mooie en 
onbezorgde periode. Helaas was hij nog jong toen zijn moeder is overleden. Dit 
heeft een grote indruk op hem gèmaakt. 

Na zijn militaire di~ ttijd iQ__()ss@dr.echt, verhuisggjiij__enkele jaren la.Jer cQP 25-
jarige leeftijd naar Neede. Hief begon hij zijn loopbaan als kassier van de 
Boerenleenbank. Hij kwam in een lastige omgeving en kende er nog weinig 
mensen. Toch was hij van plan om dit snel te veranderen en de bank groot te 
maken. Verschil in geloof speelde in die tijd nog een belangrijke rol. Als bankier 
probeerde hij tussen de mensen te staan. Hij stond bekend als een rustige en 
bedachtzame persoonlijkheid . Hij zei niet snel een woord teveel. Kort, maar krachtig. 

Op 6 november 1965 trouwde hij met Liny. Samen kregen ze drie kinderen: 
Stephan, Patrick en Laurens. Door hem altijd liefkozend "onze jongens" genoemd. 
Hij was altijd erg betrokken om de kinderen op hun plek te krijgen. Ook Liny moest 
een onbezorgd leven hebben. Tot op het laatste moment is hij hier mee bezig 
geweest. Hierin is hij geslaagd, we zijn hem hier erg dankbaar voor. 

Zijn werk was zijn lust en zijn leven. Hij genoot met volle teugen van het persoonlijke 
contact met zijn klanten en personeel. Uiteindelijk werd hij na een aantal fusies 
Algemeen Directeur van Rabobank Neede en Omstreken . Hij heeft zich ruim 38 
jaar met hart en ziel ingezet voor de bank en de plaatselijke gemeenschap. Naast 
zijn dagelijkse werkzaamheden bekleedde hij diverse maatschappelijke functies. 

Carnaval heeft hem en Liny altijd veel plezier gegeven . 1999 was voor hem dan 
ook een hoogtepunt toen dat jaar in het teken stond van "Prins Johan". Zijn motto 
was "Blief zoa'aj bunt!". 

In 2001 ging hij met de VUT. Voor zijn verdiensten werd hij geridderd in de Orde , .. 
van Oranje-Nassau. Aanvankelijk moest hij even zoeken naar een nieuwe invulling 
in zijn leven . Als financieel adviseur van diverse bedrijven en instellingen had hij 
al snel zijn draai weer gevonden. Ook bracht hij samen met Liny veel tijd door in 
zijn mooie tuin. Daarnaast stak hij veel energie in zijn beleggingen . Bijna tot zijn 
laatste dag nog omgerekend van Euro's naar Nederlandse Guldens. 

Toen in 2007 zijn eerste kleinkind Tess werd geboren, werd hij naast een trotse 
vader ook een trotste opa. De afgelopen tijd ontvielen hem een aantal dierbare 
familieleden: een broer, twee zwagers en een schoonzus. Daarnaast hebben 
ernstige ziektes bij een broer en naaste vrienden veel indruk op hem gemaakt. Hij 
zei wel eens gekscherend "ze zijn de bomen in mijn bos aan het omhakken". 
Hij ging het leven steeds meer zien als een meetlat, waarvan het resterende stukje 
steeds korter werd . 

Helaas ging vanaf eind 2007 zijn gezondheid geleidelijk achteruit. Ondanks 
diverse medische onderzoeken werd er echter niets ernstigs vastgesteld. Hierdoor 
wist hij het soms zelf ook niet meer. In maart 2008 kreeg hij het plezierige bericht 
dat er een tweede kleinkind op komst was. Het zou hem heel gelukkig hebben 
gemaakt om dit nog te mogen meemaken. 

Twee weken geleden werd Johan voor het eerst in het ziekenhuis opgenomen . 
Zijn gezondheid ging snel achteruit. Hij kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek 
was. Het bericht sloeg bij iedereen in als een bom. Het einde van zijn meetlat 
begon te naderen ... Toch wilde hij er alles aan doen om zijn leven nog even te 
verlengen . Helaas heeft de snelle ontwikkeling van zijn ziekte hem de laatste 
hoop en kracht ontnomen. 

Uiteindelijk had hij vrede met zijn situatie. De familie was compleet. Liny 
en de kinderen zouden het volgens hem wel redden. Dit gaf hem innerlijke 
rust, het was mooi zo! Tijd om voorgoed te gaan rusten . 

Johan bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, we zullen je nooit 
vergeten! 

Liny en de kinderen 


