
" Bedankt voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben". 



t 
In dankbare herinnering aan 

Gerard Tijhuis 

Pa werd op 12 juni 1931 in de Mekkelhorst gebo
ren. Hij overleed op 22 februari 2002 1n het ver
pleeghuis te Denekamp. 

Pa was de jongste in een gezin van 10 kinde
ren . In 1959 is hij getrouwd met Agnes 
Hesselink. 
In een goed huwelijk werden hen 3 dochters 
geschonken. 
Pa is altijd een sociaal bewogen man geweest. 
Hij benadrukte het belang van vrijwilligers bij 
sport- en andere verenigingen. . 
Veel plezier heeft hij beleefd aan het kloot~ch1e· 
ten, de sport die hij nog zo lang mogelijk zelf 
actief beoefend heeft. 
Samen met ma heeft hij jaren hard gewerkt en 
veel plezier beleefd aan het runnen V!ii:t een 
eigen hobbyzaak. Hij kon daar veel creat1v1te1t 1n 
kwijt en genoot van de sociale kontakten. . 
Het gemeenschapsw,erk, de militaire b_asis 1n 
Rheine, daar zette hij zich volled!g voor m. . 
De slopende ziekte en het overlijden van ma 1n 

1986 was voor hem een harde klap. Toch pro
beerde hij zijn leven weer een positieve draai.te 
geven en zocht hij altijd weer nieuwe uitdagin
gen. Daarnaast genoot hij ontzettend van de 
kinderen en kleinkinderen. 

Met zijn vriendin Marietje heeft hij nog vele 
mooie jaren beleefd. Voor hen samen was het 
moeilijk te accepteren dat pa steeds meer zijn 
onafhankelijkheid in moest leveren. 
De stappen van een eigen huis, ~aar de aan
leunwoning, naar het verpleeghuis waren erg 
moeilijk voor hem. . 
In het nieuwe verpleeghuis me\ e_en eigen 
kamer, heeft hij toch nog een mooie tijd gehad, 
mede dankzij de liefdevolle verzorging van het 
personeel en de vrijwilligers. 
Pa was hen daar ontzettend dankbaar voor. 

Pa leefde voor zijn kinderen en kleinkinderen. 
Niets was hem te gek of te veel. 
Hij was een zorgzame vader en een zeer trotse 
en belangstellende opa. 

"Lieve pa, allerliefste opa en lieve qerard,,, 
bedankt voor alles ! We zullen Je missen ! 

Dankbaar zijn wij u voor uw aanwezigheid en voor alle 
steun en liefde die wij ondervinden. 

Ilona, René, Monique, Hjalmar, Miranda, Gerard 
Bart, Anouk, Stef, Kai, Jet, Roos, Jaap 

Marietje. 




