
Herinnering aan 

GERHARDUS HERMANNUS 
JOHANNES TIGGELER 

echtgenoot van 

Berndina Johanna Hendrika 
Wilhelmina Westrek 

Hij werd geboren te Enschede op 
25 november 1904. Voorzien van de 

Ziekenzalving is hij op 8 juni 1980 te 
Enschede overleden. Op 12 juni 
d.a.v. hebben wij hem, na de uitvaart-

mis in de Mariakerk, begraven te 
Enschede. 

Onderweg naar huis is vader ge
troffen door een hartaanval en plotse
ling overleden. Zijn wens is vervuld: 
geen lang ziekbed. Alsof het zo moest 
zijn: alle kinderen nog diezelfde dag 
gesproken. 

Wij tasten, diep bedroefd, in het 
duister. God. help ons te kunnen zeg
gen: ,,Uw Wil geschiede". 

Wij blijven met vader verbonden 
door gevoelens van oprechte waarde
ring en dankbaarheid. 

Hij was een man die zich niet op 
de voorgrond plaatste. wel een per
soonlijkheid was: hij ging recht door 
zee, was eerlijk, iedereen. eigen of 
aangetrouwd, was voor hem gelijk en 
niemand klopte vergeefs bij hem aan. 
Hij was altijd bezig, had twee rechtse 
handen, hij kon alles en maakte alles. 
heel veel kleine werkstukjes zullen 
blijvend aan hem herinneren. 

Daarnaast beleefde hij veel plezier 
aan de sport, bijna 60 jaar was hij een 
meelevend lid van Emos. 

Hij was een plichtsgetrouw man. 
niet overdreven. wel echt, in zijn ge
zin en familiekring, op zijn werk en in 
zijn betrokkenheid met de Kerk. 

u. die dit leest. vragen wij, hem met 
ons te willen gedenken in uw gebed. 
Goede God, Heer van leven en dood. 
aan U onze dank voor al het mooie 
dat U ons door hem hebt geschonken. 
Herinner U zijn naam. U alleen weet, 
hoe hij in U geloofde en van U hield. 
Moge hij vergeving vinden van zijn 
menselijke onvolkomenheden en wil 
hem opnemen in Uw Vaderhuis. 

Voor uw belangsteling en medeleven 
zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Familie Tiggeler 
Enschede, 12 juni 1980 




