
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t 
Bedroefd, maar erg dankbaar gedenken 
we mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en schoonvader, 
ANTONIUS BERNARDUS TIMMERHUIS 
echtgenoot van Anna Theresia Westerhof 

Hij werd geboren te Denekamp op 14 juni 
1924. Voor hem en ook voor ons nog te 
vroeg, is hij op zijn verjaardag, zondag
avond 14 juni 1987, vrij onverwachts ge
storven te Hengelo in het Gerardus 
Majella Ziekenhuis, nadat hij donderdag
avond 11 juni het Sacrament van de 
Zieken had ontvangen. Op donderdag 
18 juni hebben we voorgoed afscheid 
van hem genomen tijdens de Uitvaart
viering in de kerk van de H. Blasius te 
Beckum, waarna we zijn lichaam te ruste 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

We kunnen het ons haast niet voorstel
len dat vader er niet meer is. Naar men
selijke maatstaven moest hij te vroeg 
afscheid nemen van het leven hier. Hij 
kon nog zo genieten van alles wat het 
leven hem te bieden had. In zijn leven 
had hij hard gewerkt. Zelfs nu hij over
dag thuis was, kon hij niet stil zitten. 
Hij hielp waar dat nodig was en niemand 
klopte tevergeefs bij hem aan. Hij was 
erg handig en had een grote belangstel-

ling voor alles. Steeds was hij geweldig 
opgeruimd. Voor hem was het zeer be
langrijk als iedereen in vrede leefde; hij 
hield van gezelligheid thuis. Graag ging 
hij om met jonge mensen, die hij goed 
kon begrijpen en graag bij elkaar zag. 
Na de operatie in het voorjaar meende 
hij stellig dat hij weer helemaal zou op
knappen; volgens hem was alles goed 
en zou hij nog behoorlijk wat kunnen 
doen. Dat heeft niet zo mogen zijn. De 
laatste drie weken ging hij steeds meer 
achteruit. Toch hield hij de moed erin. 
Pas de laatste w eek, toen het enorm 
veel slechter ging, werd het hem ook 
duidelijk dat het zo niet lang meer zou 
duren. Bewust heeft hij het sacrament 
van de Zieken ontvangen en zich aan 
God overgegeven, in wie hij sterk ge
loofde. Op zijn verjaardag en trouwdag 
heeft hij zijn leven teruggeven aan de 
Heer van alle leven. Wij voelen dat hij 
met zijn gevoelige natuur heel veel voor 
ons en voor veel mensen heeft betekend: 
zijn leven is zeer zinvol geweest. Daar
om geloven wij dat God hem opgenomen 
heeft in zijn Vaderhuis. Vandaaruit zal hij 
ongetwijfeld met ons meeleven en voor 
ons een voorspraak zijn bij God. 
Toon, vader, bedankt voor je goede 
zorgen; blijf met ons verbonden ! 


