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In dankbare herinnering aan 

Albertus Johannes Tiehuis 

Hij werd geboren te Losser op 27 april 1910. Na 
gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken 
1s hij overleden te Oldenzaal op 26 november 
1996. Vanuit de parochiekerk te De Lutte werd 
zijn lichaam op 30 november 1996 te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Vrij onverwacht, maar niet onvoorbereid, is hij 
van ons heenge9aan. 
In onze herinnenng zal hij steeds blijven voort
leven als een bescheiden maar gelovig man. 
Ondanks het feit, dat zijn leven niet altijd over 
rozen is gegaan, was hij meestal opgewekt. 
Hij kon echter ook zeer nadenkend zijn. Vooral 
het overlijden van zijn moeder op jeugdige leef
tijd heeft op hem een onuitwisbare indruk 
gemaakt. 
De laatste jaren van zijn leven heeft hij inge
woond bij zijn dochter Betsie en haar gezin. 

Hij hield van de natuur, van zijn vee. Zijn groen
tetuin was alles voor hem. 
Zolang hij het nog kon, was hij daar bezig, altijd 
vergezeld van zijn hondje Bamby, waaraan hij 
zeer 9.ehecht was. 
Hij wilde zo graag nog bij ons zijn, maar zijn 
krachten namen de laatste tijd snel af. 
Het geloof was In deze moeilijke dagen erg 
belangrijk voor hem. Trouwens iedere nieuwe 
dag was voor hem een geschenk, waarvoor je 
Onze Lieve Heer dankbaar moest zijn. Deze 
dank sprak hij uit in het gebed waarmee hij vele 
jaren iedere dag is begonnen n.l. 

"God, ik dank U voor deze nieuwe morgen. 
Help mij deze dag door te brengen volgens 
Uw bedoeling. 
Zegen allen met wie ik in lief en leed 
ben verbonden. 
Geef mij een open oog voor mijn naaste. 
Laat mij zo werken aan een betere wereld 
naar het voorbeeld van Jezus, Uw zoon. 

Amen·. 

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij U 
zeer dankbaar. 

Fam. Tiehuls. 




