
* Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bemardus 
Johannes Tijhuis 

sinds 11 februari 1994 weduwnaar van 
Maria Elisabeth Kamphuis 

Hij werd ge1oren te Losser op 15 januari 
1921. Na tijdig voorzien te zijn geweest van 

het H. Sacrament der Zieken overleed hij 
op 6 Jecemher 2001 in het ziekenhuis te 
Oldenzaal. Na een gezongen Uitvaartmis 

op 12 Jecemher in Je Basiliek van 
Je H . Pancratius te T u11ergen 

he11en wij hem naar het crematorium 
te Almelo 1egeleiJ. 

Pa heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, doordat zijn 
vader al heel jong stierf en de oorlogsjaren voor de 
deur stonden. Dit zou zijn verdere leven bernvloeden. 
Hij heeft altijd heel hard gewerkt, zo was hij met een 
zaadhandel te Harbrinkhoek begonnen. Met zijn 
bakfiets ging hij naar de markten. In Tubbergen 
kocht hij een eigen pand aan de Almeloseweg, waar 
hij een winkel opende. Op 29 november 1945 

trouwde hij in de kerk van Albergen met Marie 
Kamphuis. Pa heeft altijd hard gewerkt. Hij was geen 
prater, maar maakte tijd voor zijn kinderen die bij pa 
nooit iets tekort gekomen zijn. Samen met ma heeft hij 
48 jaren een goed huwelijk gehad, het waren twee 
mensen die elkaar heel goed hebben aangevoeld . Als pa 
naar de markt ging, dreef moeder de winkel, zo gingen 
de jaren voorbij . Pa en ma genoten jarenlang van hun 
seniorenwoning aan de Beatrixstraat. Samen waren ze 
gek met hun kleinkinderen. Wat hebben zij genoten van 
de spannende verhalen van hun opa. Toen moeder daar 
na een ernstige ziekte stierf was pa ontroostbaar. Hij 
voelde zich ondanks alle aandacht erg eenzaam. In 
februari van dit jaar ging pa onverwacht achteruit, het 
werd langzaam duidelijk dat hij niet meer alleen thuis 
kon blijven. Omdat de situatie niet meer verantwoord 
was, werd hij op 18 september opgenomen in het 
verpleeghuis te Losser. Plotseling ging zijn toestand 
achteruit en stierf hij kort na een ziekenhuisopname. 
Halverwege de advent geven wij onze gelovige pa uit 
handen, dat hij nu bij ma in de Hemel mag zijn. 

Voor uw belangstel! ing en medeleven na het heengaan 
van onze zorgzame vader en lieve opa zeggen wij u 
oprecht dank. 

kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen, 12 december 2001 


