
In dankbaarheid blijven wij herinneren 

HENDRIKUS ALOYSIUS 
FRANCISCUS TIECKE 

echtgenoot van 
FELICITA FREDERIKA JOSEPHINA 

GRIJP MA 
Hij werd geboren te Enschede op 

12 oktober 1908. 
Op 18 april 1940 trad hij in 't huwelijk. 
Voor zijn vrouw was hij een zorgzame 
echtgenoot, voor wie hij altijd klaar 
stond. 
Hendrik Tiecke was een man die Je 
moest leren kennen. - Bescheiden en 
wat teruggetrokken ging hij z'n levens
weg. - Het was 'n man met een helder 
verstand. Duidelijk en geestig wist hij 
zijn gedachten te formuleren. Je wist 
precies wat hij bedoelde. - Hij zocht 
zijn kracht niet in een overdaad van 
woorden - Wilskrachtig als hij was 
streefde hij met overleg na wat hem 
voor ogen stond. 
Met zijn zwager wist hij aan de Oeur
ningerstraat een herenmodezaak op 
te bouwen, die naam gemaakt heeft. 
Korrekt, nauwgezet, met gevoel voor 
stijl deed hij zijn werk. 
Het lag hem niet op de voorgrond te 
treden. Door zijn eenvoud en kundig-

heid had hij het vertrouwen van vele 
mensen. 
Zorg en verdriet zijn hem in het leven 
niet bespaard gebleven. Samen met 
zijn vrouw heeft hij pijn en teleurstel
ling gedragen. Het verlies van zijn 
dochter Marijke is hij niet te boven 
gekomen. Maar met zijn vrouw wist hij 
z,ch gesterkt door het meeleven van 
Frans en kleinkinderen en van 
de enkele mensen. van wie hij veel 
steun mocht ondervinden. 
Ofschoon nog vol geestkracht, namen 
zijn lichamelijke krachten af. 
Opgenomen In het ziekenhuis Zieken
zorg van het Medisch Spectrum. ging 
Hendrik Tiecke. voorzien van 't H.Sa
crament der zieken, in vrede van ons 
heen op de vroege zondagmorgen 
van 9 september 1990. 
Hij heeft in geloof geleefd en hij Is in 

geloof gestorven. - Op 13 september 
hebben wij in de parochiekerk van 
o. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand 
tijdens de Eucharistieviering afscheid 
van hem genomen, waarna de crema
tieplechtigheid te Usselo volgde. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
danken wij U hartelijk. 

Oe familie 




