
Gedenk in uw gebeden 

HERMAN TEN TIJE 
Geboren 10 dec. 1915 in Enschede 

en gestorven aldaar op 14 mrt. 1989. 
weduwnaar van 

MARIA WILLEMINA PLAS. 

De uitvaartmis vond plaats In de 
St.Jozefkerk te Enschede, 17 maart 
d.a.v. waarna crematie te Usselo. 

t 
Hoe prachtig beschrijft Gods H.Geest 
in het 25ste hoofdstuk van het Boek 
Ecclesiasticus de huwelijkstrouw. 
In vers 1 vindt men daar: "In drie 
dingen vindt mijn ziel behagen. Want 
lieflijk zijn zij voor God en de mensen: 
Eendracht onder broeders, liefde voor 
de evenmens. En man en vrouw, die 
bij elkaar goed passen." 
Wat hielden vader Herman en moeder 
Maria veel van elkaar!.. ... .'t Was zelfs 
zó, dat het heengaan van vader begon 
na het heengaan van moeder. 
Lezenswaardig ook is in het genoem
de Bijbelboek: het 30ste hoofdstuk, 
wat over de goede verhouding gaat 
van de vader en zijn kinderen. 

Zeker. ... daar staat in het eerste 
vers: "Wie zijn zoon liefheeft, gewent 
hem aan de roede - om tenslotte 
vreugde aan hem te beleven." 
Bekend is van deze wijze vader, die 
gestorven is, dat hij nooit iemand van 
zijn kinderen geslagen heeft. 
Toch gaan deze woorden naar de 
"bedoeling" helemaal op. Zijn verma
nend woord bij misdragingen werkte 
als 'n roede. 
Men ondervond, dat dit met grote 
liefde gebeurde, want hij werkte altijd 
heel hard om zijn huisgezin, zijn 
kinderen, van het nodige te voorzien. 
Vader werd dikwijls door ziekten be
zocht. HIJ sloot zich daarbij niet in de 
eenzaamheid op, maar was ook buiten 
zijn gezin verdienstelijk voor ziJ mede
mensen bezig. 't Was bekend, dat hij 
over 'n prachtige bas-stem beschikte. 
Meerdere malen trad hij daarom met 
succes op als amateur-toneelspeler. 
Dat hij geen operazanger werd, mogen 
wij wel zeggen, kwam door zijn liefde 
voor Gods Kerk. Jarenlang wilde hij 
"dubbel bidaen" door zijn zingen in 
verschillende kerkkoren: in de Sint 
Jozefkerk te Enschede, in de Sint 
Michaëlkerk, in de Sint Jankerk en in 
de Verrijzeniskerk aldaar. z.o.z. 



Moge de voorspraak van de H.Jozef, 
de patroon van de goede dood en van 
deze maand, Herman spoedig in staat 
stellen om mee te zingen in de 
Hemelse Koren. 

" Mijn Jezus, barmhartigheid." 

We danken U hartelijk voor Uw blijken 
van deelneming na het overlijden en 
de uitvaart van vader. 

Kinderen en kleinkinderen 

ACOB 2 
tCA\o'f QIIOEM· \otNl.0 




