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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hermannus Tijhuis 
echtgenoot van 

HENDRIKA BERENDINA EUPHEMIA MUNSTER 

Hij werd geboren te Borne 10 mei 1920. Op 17 
mei 1983 overleed hij nog onverwacht te Hen-
gelo Ov. 20 Mei d.a.v. legden we hem ter ruste 
op de begraafplaats aan de Deurningerstraat. 

Nadat hij de laatste jaren door een hardnekkige 
ziekte werd gekweld, ging hij toch nog onver-
wacht van ons heen. De Heer heeft hem ver-
lost uit zijn lijden. 

Met liefde en waardering denken we aan vader 
terug, want hij betekende veel voor ons. Hij 
was voor ons een liefdevol le man en vader. Hij 
werkte hard en geduldig voor zijn bakkerij en 
daarmee zorgde hij voor ons al lemaal. Dat ver-
geten we nooit. Zo graag hadden we op 20 mei 
het 30-jarig huwelijk gevierd in huiselijke kring, 
maar het heeft ni et mogen zijn . 
Vader hie ld van gezelligheid en huiselijkheid. 
Daarom was hij het liefste thuis bij ons. Als er 
tijd en gelegenheid was mocht hij graag de na-
tuur ingaan. Dan genoot hij met vol le teugen 
van het landschap en de stil te. 

Hij was een · gelovig en godsdienstig man. Hij 
ging trouw naar de kerk en het is wel zeker 
dat hij de laatste jaren tijdens zijn ziekte kracht 
en steun zocht bij God. Wel licht beseft hij dat 
Hij hem eens zou roepen. 

We missen vader, maar zijn voorbeeld blijft in 
onze herinnering achter als iets kostbaars. We 
danken hem voor zijn inzet en zorgende liefde. 
Moge de goede God hem opnemen in het Licht 
van zijn heerlijkheid en moge hij bij Hem een 
voorspreker blijven voor ons. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve man en vader, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Hengelo Ov, mei 1983 
Dennenbosweg 93 

H. B. E. Tijhuis-Munster 
en kinderen 


