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Ter dankbare herinnering aan onze l ieve man, 

onze zorgzame vader en opa 

BERNARDUS JO HANNES TIJERT 

Hij werd geboren te Weerselo 9 Januari 1906. 
Meer dan 33 Jaar lang was hij in een zeer 

gelukkig huwehjk verbonden met 

HERMINA RUDOLFINA WILHELMINA MORSMAN 

Gesterkt door het H. Sacrament der zreken over
leed hij , nadat hij in volle bewustzijn en overgave 
afscheid had mogen nemen van zijn vrouw en 
kinderen . in het r . k ziekenhuis te Hengelo (0 ) 
12 december 1975. Zijn lichaam werd te ruste 
gelegd op het r. k . kerkhof van Hengelo (0) 
16 december 1975, waar 't wacht op de vernjzenis . 

In de herrnnering van zijn vrouw zal deze d iep
gelov,ge mens blijven voortleven als een trouwe, 
toegewijde echtgenoot, die zijn leven volkomen in 
dienst stelde van zijn vrouw en kinderen, met wie 
hij lief en leed deelde en voor wie hem niets te 
veel was . Zij zal zich heel bijzonder voor de geest 
roepen de diep-gelovige overgave. waarmede hij 
In de laatste uren met haar sprak, de echt-chris· 
telijke moed, waarmede hij zich op zijn heengaan 
voorbereidde en stierf. Hij wist zich geborgen in 
Gods l iefde en zorg. Hij wist zich beschermd 
door de Moeder Gods, op wie hij vertrouwde als 
op een moeder en voor wier verering in Banneux 
hij j arenlang ijverde. 

Zijn kinderen zullen in hun leven meedragen het 
beeld van een in-goede vader. die hen ,n woord 
en voorbeeld voorging en de weg wees in hun 
leven, die hun een diep-christelijke opvoeding 
gaf. die altijd tijd voor hen had en wist te luiste
ren r.aar hun problemen en moeilijkheden, die in 
zijn leven en steNen hun voorhield, hoe een 
christen moet leven en sterven. 

En dankbaar zal de parochie-gemeenschap van 
St. Lambertus hem blijven. die bijna 50 Jaar vanaf 
het zangkoor Gods lof zong en met hart en ziel ,n 

dankbaarheid en echte levensvreugde de schoon· 
heid van de kerkell)ke liturgie met zijn begena
digde stem vertolkte. Zun trouw in v riendsch~p 
met de velen. die hem vanu it die parochie-ge· 
meenschap en vanuit zijn werk-milieu van nab:j 
hebben gekend, zal in onze herinnering blijven 
voortleven. 

Nu hij van ons is heengegaan, zullen de kinderen 
hun dankoaarhe,d jegens vader blijven tonen in 
hun liefdevolle zorg voor moeder. die vereen· 
zaamd achterblijft. En als christenen, d,e geloven 
in het voetspoor van deze overledene, willen WIJ 
bidden, dat Maria hem na deze aardse balling· 
schap moge tonen de gezegende vrucht van haar 
schoot. 

Voor uw medeleven en belangstelling. betoond bij 

het overlijden van mijn lieve man en onze dierbare 

vader en opa, betuigen we u onze hartelijke dank. 

Familie Tijert 




