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Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

JOHANNES BERNARDUS TIJDHOF 
echtgenoot van 

Geertruida Euphemia Wigger 

Hij werd geboren te De Lutte op 29 aug. 
1908. Vader is na lang ziek te zijn geweest 
thuis overleden op 20 maart 1984. na voor
zien te zijn van de H.H. Sacramenten der 
Zieken. Op 22 maart d a.v. werd zijn lichaam 

te ruste gelegd op het r.k. kerkhof in 
De Lutte. 

Vader was een man van de vrije natuur en 
genoot van de eenvoud van het leven. 
Van beroep was vader timmerman en hij 
hield van dit werk. het toeval wil dat hij 
rond het feest van zijn patroonsheilige. St. 
Joseph. overleden is. 
Na zijn pensionering was het boerderijtje 
zijn grootste hobby. 
Samen met moeder heeft hij 51 jaar geno
ten van kinderen en kleinkinderen. de klein
kinderen kennen opa als een man met 
humor. ze noemden hem dan ook de opa 
van de grapjes. 
Tijdens zijn leven heeft hij veel en hard 
gewerkt voor zijn gezin. dat hij niet meer 
kon werken was een grote slag voor hem. 
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bij vrouw en kinderen en de spreuk: .Ei
gen haard is goud waard". was hem uir 
het hart gegrepen. 
Vader was ernstiger ziek dan wij dachten 
en h~ probeerde tot het laatsre toe de pijn 
voor ons te ve, bergen. 
Mijn lieve vrouw en kinderen. ik ben blij 
dat ik thuis mocht zijn bij jullie toen de 
Heer mij riep en ben jullie dankbaar voor 
de zo liefdevolle verzorging. die ik van jullie 
steeds mocht ontvangen Het was hartver
warmend. Als jullie zo verder leven in die 
Geest, dan is mijn leven inderdaad vol zin 
en betekenis geweest. Moge God jullie 
daarbij helpen. 

Voor uw medeleven en deelneming en de 
laatste eer aan hem bewezen. zeggen wij 
u hartelijk dank. 

G. E. Tijdhof-Wigger 
Kinderen, kleinkinderen 

De Lutte. maart 1984 
Middelkampweg 3 




