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Dankbaar gedenken wij onze goe
de broer, zwager, oom en huisge
noot 

Gerrit Jan Bernardus 
Ten Tije 

Hij werd geboren te Hengelo(O) op 19 
november 1902. 
Plotseling is hij van ons heengegaan te 
Beckum op vrijdagmiddag 7 augustus 1987. 
We hebben hem voor hel laatst in ons 
midden tijdens de eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Blasius te Beckum 
op woensdag 12 augustus, waarna we hem 
hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats 
op het parochiëel kerkhof. 

Nu Gerhard zo plotseling van ons is heen
gegaan beseffen we misschien meer dan te
voren wie hij was en wat hij voor ons allen 
heeft betekend . Toen hij nog heel jong was, 
heeft hij al zijn moeder moeten missen. Hij 
werd grootgebracht bij zijn grootmoeder en 
is niet meer thuis geweest. Heel zijn leven is 
hij bij een boer geweest. Zo kwam hij ruim 
32 jaar geleden naar Beckum, Hij was een 
stoere, egale werker I die in alle rust zijn 
gang ging. De boerenambachten kende hij 
als geen ander en door zijn handigheid wist 
hij het steeds voor elkaar te krijgen. De tuin 
met de groenten en bloemen was hem alles. 
Je kon ook altijd bij hem terecht. Hij was 
een goede oppas voor de kinderen en heeft 
menig fietsband geplakt. Voor alle kinde-

ren heeft hij een kerstkribbe gebouwd van 
boomschors. Voor zichzelf had hij niet veel 
nodig en was met alles tevreden . Hij vond 
hel erg als anderen last mei hem zouden 
hebben. Op latere leeftijd was de doofheid 
wel een handicap voor hem. Hij voe lde zich 
dan er een beetje buiten staan. Graag ging 
hij naar de soos, vooral om er te kaarten. 
Daar kon hij van genieten. Toen zijn ge
zondheid achteruit ging, werd hij opgeno
men in het verpleegtehuis in Delden. Daar 
knapte hij weer op, zodat hi j na een maand 
weer thuis was . Dat hij na veertien dagen al 
zou sterven, konden wij niet vermoeden . 

Gerhard bezat een sterk en eenvoudig ge
loof en de kerk be tekende heel veel voor 
hem. Graag ging hij op bedevaart naar de 
H. Gerardus Maj ella in Overdinkel. 

Nu hij is gestorven, vertrouwen we hem toe 
aan de handen van God. Wij danken God 
voor zijn leven, want door hem mochten we 
iets zien van de zorg van God voor zijn 
mensen. Wij geloven dat God Gerhard eP.n 
goede plaats heeft gegeven in zijn Rijk, 
waar hij voor altijd gelukkig mag leven. 

Allen die veel betekend hebben voor 
Gerhard en die ons nabij wilden zijn bij zijn 
afscheid, zeggen we heel hartelijk dank. 

Fam. ten Îije 
Fam. ten Dam 


