


Wij weten dat God alles ten goede leidt 
voor hen die H em liefheibben. 

uit Romeinen 8, 28. 

JOHANNES TIJINK 

echtgenoot van 
Anna Hendrika Bulter 

Hij werd geboren op 13 april 1939 te De
nekamp. Hij overleed te Oldenzaal na 'n 
korbstondige ziekte, voorzien van de zie
kenzalving, op 15 oktober 1982. Zijn li
chaam is ter ruste gelegd op het paro-

chiële kerkhof van St. Nicolaas te 
Denekamp 19 oktober 1982. 

Voor de dood staan wij machteloos. Er is 
een lege plaats in ons gezin ontst,aan, nu 
Johan, die we zo graag bij ons hadden 
gehouden moeten missen . 
Vanaf het moment dat hij de ernst van 
zijn ziekte wist, toonde hij zijn stille gees
telijke kracht ; hij accepteerde het én 
vocht er tegen: Voor Annie, Ilonka en 
Monique was zijn laatste zorg: ,,Jullie 
moeten samen sterk zijn" . 
Papa was een blijde, rustige mens, vrien
delijk en hulpvaardig ; vooral kinderen 

vonden in hem altijd een onvermoeibare 
speelkameraad. Johan zette zich, zonder 
iets voor zichzelf te eisen, in voor ons 
gezin. 
Als diep sociaal voelend mens, had hij 
ook in zijn werk open oog en oor voor 
jong en oud; in zijn schaarse vrije tijd 
maakte hij zich verdienstelijk als be
stuurslid VMl de vakbond F.N.V. en als 
afgevaardigde van het Regionaal Zieken. 
fonds Twente. 
Wij bidden U God, laat Johan bij U de 
vrede vinden die Gij hebt beloofd aan 
wie U verwachten. Geef Oil!S die achter
blijven dat wij met Johan voor ogen, ons 
opnieuw durven te keren naar het leven, 
naar de taak die ons wacht. 
Geef ons het geloof, Heer, dat hij leeft. 
Ann.ie, Ilonka, Moinique, familieleden en 
vrienden, dank voor alles wat jullie voor 
mij betekend hebben. 

Voor Uw medeleven bij het overlijden 
van mijn man en onze fijne papa, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Familie Tijink 

J. Benneker - koster - Denekamp 


