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Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Tiehuis 
echtgenote van 

Hendrikus Johannes Wilhelmus Tijssen 

Zij werd 20 november_ 1939 g_~l?<>ren te Losser. Op 
22 februan 1999 is ze 1n het 611z11n van degenen die 
haar d[erbaar waren, vredig ingeslapen. Op 26 
februari d.a.v. hebben we haar na de uitvaartvie
ring in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella 
te Overdinkel te rusten gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Na e~n jeugd die _niet over rozen ging, trad ze in 
1958 m het huwehJk met Henk. Dertig jaar woon
den ze in Enschede waar ze 4 kinderen kregen: 2 
jongens en 2 meisjes. Kinderen vooral door ma 
opgevoed, omdat pa internationaal chauffeur was 
en daarnaast nog bijverdiende voor de toekomst 
van de kin.deren. Tien jaar geleden kwamen ze 
naar Overdinkel, naar een huis met een mooie tuin. 
Ma, een zorgzame vrouw, 'Clie voor iedereen klaar 
stond. En trouw was aan wie haar vrienden waren. 
Iemand die net zo goed in een huis had kunnen 
wonen zonder deuren. Een vrouw met een sterke 
wil. Je hoefde maar naar haar ogen te kijken om te 
weten wat ze bedoelde. 
Een vrouw die ervoor zorgde dat de kinderen nooit 
alleen thuis kwamen, dat er een sfeer van gezellig-

heid was. Iemand die bij de opvoeding van orde 
hield en eisen stelde. Een moeder alles overheb
bend voor de kinderen die het beter moesten heb
ben dan zijzelf. Een moeder trots op wat die kinde
ren presteerden en bereikten. 
Een vrol!w bij wie de zon helemaal doorbrak, toen 
er klemkmderen kwamen. Acht in totaal waar ze 
gek mee was en spelletjes mee deed. Momenten 
waar ze naar uitkeek, de hele familie bij elkaar. 
Toen ze ziek werd, heeft ze ervoor gevochten 
zolang mogelijk die familie om zich heen le kunnen 
hebben. Daar had ze alles voor over. De vele 
behandelingen in het ziekenhuis, bezoek aan alter
natieve genezers en ook aan de rustgevende 
Jomanda. 
Opvallend in haar huis en haar hele leven was haar 
vertrouwen op engelen, haar vaste geloof in haar 
engelbewaarder en in al die andere onzichtbare en 
beschermende krachten om ons heen. Alsof ze 
méér zag dan andere mensen. Altijd moest er een 
hchtJe branden b11 Maria. Een vrouw die niet klaag
de en tot het laatste moment hoopte op een won
der. 
Haar kinderen zijn vol lof over hun vader zoals hij 
moeder perfect aanvoelde en steeds voor haar 
klaar ston_d. Vol lof ook voor Annie, haar beste 
vriendin uit Enschede, in de loop der jaren meer 
dan kind aan huis geworden. 

Ma, oma, dank voor alles ! Rust in vrede ! 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn vrouw. onze moeder en 
grootmoeder zeggen wij u oprecht dank. 

H.J.W. Tijssen 
kinderen en kleinkinderen 




