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In Memoriam 

GERHARD TIJHUIS 

echtgenoot van 

W ILHELMINA JOHANNA OLTHOF 

Hij werd geboren in Langeveen op 24 april 
1907 en is na een zeer welbesteed leven 
in Zenderen overleden op 2 mei 1993. 
Na de gezongen Requiemmis in zijn parochie
kerk te Zenderen werd hij op 5 mei begraven 
op het parochiekerkhof a ldaar. 

Gerhard Tijhuis kwam vanaf 1928 dagelijks 
per fiets van Langeveen naar Zenderen om 
daar als knecht te werken in de plaatse
lijke smederij . Na het plotselinge overlijden 
van de eigenaar in 1934 heeft hij ervoor ge
zorgd dat het bedrijf kon blijven voortbestaan. 
Hij was een zeer kundig hoefsmid en heeft 
zich bovendien bekwaamd in het kunstsmeden. 
Op hee l veel plaatsen in Twente zijn werk
stukken van hem te z ien. Al zijn fam ili eleden 
hebben tastbare herinneringen aan hem in 
hun huis, in de vorm van smeedijzeren 
lampen, siertafe ls, kasten e.d . 
Hij was niet geboortig van Zenderen , maar 
heeft zich er vanaf zijn komst altijd bijzonder 
goed thuis gevoeld. 
Hij had veel vrienden, onder anderen bij de 
jagers. Natuurliefhebber a ls hij was, kon hij 
met zijn kameraden op jacht bijzonder ge
ni eten van alle mooie dingen die de natuur 
te bieden heeft. 
Ook op hoge leeftijd, toen zijn lichaam niet 
meer zo flexibel was als vroeger, bracht hij 
toch graag veel tijd door in de vrije natuur. 
Zijn tuin zag er a ltijd goed verzorgd uit. 

Het achteruitgaan van zijn krachten kon hij 
met zijn blijmoedige geest accepteren, we
tend dat er eens een tijd zou komen dat 
hij dit leven zou moeten verlaten . Hij had 
geen haast. Vond het hier best de moeite 
waard en je moest maar afwachten hoe het 
aan de andere kant van de dood zou zijn. 
Hij ging graag met mensen om en leed 
eronder dat bijna al zijn vroegere kameraden 
hem in de loop der jaren waren ontvallen. 
Gelukkig had hij weer andere vrienden ge
maakt waardoor hij zich zelden alleen voelde. 
Met zijn vrouw woonde hij heel vredig aan 
de Prinsenweg. Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleink ind kwamen trouw op bezoek en 
vermaakten zich altijd bij zonder goed bij opa 
en oma. Hij is in vrede van ons heengegaan. 
Laten wij in vrede verder leven, ons troostend 
met de goede herinneringen aan deze blij
moedige, gelovige en optimistische mede
mens . 

Voor uw meeleven bij het 
mijn trouwe echtgenoot, onze 
en gezellige opa, zeggen wij 
dank. 

overlijden van 
hartelijke vader 
u heel hartelijk 

Familie Tijhuis 


