


t Ter herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Tijhuis 
echtgenoot van 

Geertruida Willemina Hulsink 

Hij werd geboren op 24 september 1894 
in Tubbergen en overleed 5 aug. 1977 in 
het verpleegtehuis "Het Meulenbelt" in 
Almelo. Na de uitvaartdienst op 9 aug. in 
de Josephkerk volgde de crematie in Us
selo. 
Eens moeten wij allemaal de laatste stap 
zetten diP. ons, voorbij de dood, voert naar 
het eeuwig Vaderhuis. Vader heeft deze 
stap nu gezet. Hij was bijna 83 jaar. 
Vader heeft 56 jaar een winkel-schoenma
kerij gehad. In de beginjaren was het hard 
werken . Samen met moeder was hij van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig 
om de zaak van de grond te krijgen . 
Het gezin groeide in d ie jaren uit tot 10 
kinderen. Dat was een hele zorg. Vader 
heeft zichzelf nooit veel gegund ; alles 
moest voor zijn gezin en zijn ideaal zijn . 
Wel was hij graag in zijn groente tuin , maar 
ook dat had zijn nuttige kant. 
Vader wist dat een mens beter met zijn 
voeten kan struikelen dan met zijn tong. 
Hij was geen man van veel woorden. Ook 
als hij het moeilijk had, hield hij het voor 
zich. Maar hij kon goed luisteren. Daarom 
was het toch fijn bij hem te zijn . 
Zondags ging vader met moeder en de 
kinderen er op uit, de natuur in en naar 

Je famiiie. De kinderen hadden daar veel 
plezier in. In de laatste jaren waren het de 
kleinkinderen die meegingen. Vader vond 
dat geweldig . 
In psalm 119 staat: .,Uw Woord is een 
lamp voor mijn voeten, het is een licht 
op mijn pad ." Voor vader ging dat zeker 
op. Gods woord was voor hem de richt
snoer in zijn leven. Nauwgezet probeerde 
nij zijn plicht te doen : in zijn geloof en in 
zijn zorg voor moeder en de kinderen. 
Vader was dankbaar dat hij altijd een goe
de gezondheid had gehad. Hij wilde daarom 
ook niet klagen toen hij de laatste jaren 
minder goed kon en verpleegd moest wor
den. Zwijgzaam van aard wilde hij niet 
zeggen wat hij wel aan voelde komen: een 
spoedig einde van de aardse reis. In zijn 
gedachten was hij veel bij moeder en was 
hij bezorgd voor haar. 
Wij zullen nu zijn vertrouwde aanwezigheid 
missen, maar op een of andere manier 
zal hij steeds bij ons blijven. We mogen 
er immers op vertrouwen dat de Heer tot 
V3der, die zo trouw probeerde te zijn , zal 
zeggen: .,Kom binnen in de vreugde van 
mijn hu,s." 

Mede namens de kinderen, klein- en achter
kleinkinderen zeg ik U onze we lgemeende 
dank bij het medeleven tijdens de ziekte 
en over!ijden van mijn ge liefde man en 
onze zorgzame vader, groot- en overgroot
vader. G. W. Tijhuis - Hulsink 


