
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 



t 
Bedroefd om het toch nog plotselinge heengaan, 
maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend, gedenken wij onze dierbare vader, 
schoonvader, groot- en overgrootvader 

Hendrikus Bernardus Tijhuis 
weduwnaar van 

Geertruida Berendina Scharenberg 

Vader is geboren op 15 mei 1922 te Diepenheim. 
Na een slepende ziekte is hij toch nog onverwacht 
overleden op 17 mei 2000 in het verzorgingshuis 
St. Jozef te Delden. We namen afscheid van hem op 
zaterdag 20 mei in de kerk van de Heilige Blasius 
te Beckum, waarna we hem te ruste hebben gelegd 
op het parochiekerkhof. 

Na het overlijden van onze eerste vader is hij in 
1957 bij ons gekomen om samen met moeder de 
boerderij te runnen. Op 13 mei 1959 zijn ze 
getrouwd. Daarmee nam vader de zware taak op 
zich met moeder voor de 8 kinderen te gaan zorgen. 
In 1960 hebben ze een nieuw huis gebouwd. Hij 
heeft ook nog lange tijd een melkrit gehad.' 

De grote hobby van vader was paarden. Vaak ging 
hij samen met moeder naar paardenconcoursen. 
Ook heeft hij zelf een paard en wagen gehad om 
plezienitjes te kunnen maken. Daar genoot hij van. 
Vader ging graag kaarten, onder andere met de 
buurt, familie en vrienden. Hij zat een tijd in het 
bestuur van de bejaardensoos en deed aan gym. 
Nadat vader vele jaren gezorgd had voor de kinde
ren waren de rollen de laatste tijd omgekeerd. Vader 
was afhankelijk van de zorgen van Rikie en Tonnie. 
Geruime tijd geleden had vader al gevraagd naar 
een plek in het verzorgingshuis St. Jozef. Omdat 
zijn gezondheid de laatste tijd toch wel minder werd 
keek hij er nog meer naar uit. Hij verlangde ernaar 
contacten te kunnen leggen met leeftijdsgenoten. 
Hij had nog heel veel plannen. Zaterdag 13 mei 
genoot hij nog van een uitstapje naar de Hatlingerstal 
"van de Wortel" en zondag heeft hij thuis zijn 
verjaardag nog gevierd samen met de kinderen. 
Vader heeft slechts 12 dagen kunnen "genieten"van 
zijn nieuwe omgeving. 
Moge zijn heengaan uit dit leven een binnen gaan 
zijn in het huis van zijn hemelse vader om daar nu 
voor altijd gelukkig te zijn. 

Wij zeggen alle aanwezigen hartelijk dank voor de 
blijk van medeleven na het overlijden van vader en 
opa. 

Kinderen en kleinkinderen. 


