
Een gelovige herinnering aan 

Gesiena Josephina Tijhuis 
Zij werd te Saasveld geboren, 25 maart 1926, op het 
feest van Maria Boodschap - Aankondiging van de 
Menswording van onze Heer. Moe geleden en moe 
gestreden na zovele Jaren van pijn en lijden over
leed zij, gesterkt door het Sacrament van de Zie· 
ken, 0p woPostia:3 3 febrnAd 1982 in het G M Zie
kenhuis te Hengelo. In de parochiekerk te Saasveld 
hebben wij op maandag 8 februari d.a.v. tijdens de 
Plechtige Eucharistieviering en Uitvaart afscheid 
van haar genomen en haar lichaam op het kerkhof 
aldaar aan de aarde toevertrouwd, waar het wacht 

op de heerlijke opstanding der doden. 

'Mij resten niets meer dan mijn lijden dag en nacht, 
de lasten en de pijnen van mijn ziekte, en mijn 
toch nog tamelijk vroege dood' . 
Onze moeder stierf 20 maart 1939 en 25 maart werd 
ze 13 jaar. Kort daarna ging ze van school en vond 
ze werk op de boerderij, waar ze begon met te 
werken voor kost en inwoning, zoals dat zo dikwijls 
gebeurde in die tijd. Toen volgden de moeilijke 
oorlogsjaren en daarna werd ze ziek. Wie kon ver
moeden, dat dit het begin werd van een lijdensweg, 
die heel haar leven duren zoul Tengevolge van 
ernstige en pijnlijke aandoeningen van reuma kon 
zij al gauw niet meer werken en voor zichzelf zor
gen: een operatie werd geprobeerd, maar mocht 
niet baten. Alleen een Invalide-wagentje kon enige 
verllchtlng geven. Met haar zin voor humor kon zij 
geestig en gevat schertsen en plagen; om zichzelf 
af te lelden en een ogenblik haar ziekte en haar 
pijnen te vergeten ging ze handwerken, of even er 
uit, hier en daar een bezoekje brengen. Van tijd 
tot tijd kreeg ze een Inzinking. In uren van een
zaamheid en nood nam ze haar toevlucht tot enke
le mensen: ze haalde dan wel eens een foto voor 
de dag van haarzelf, staande in de tuin, toen ze 
nog gezond was; dan huilde ze uit, om daarna weer 
vol te houden, met een enorme wilskracht en door-

zettingsvermogen, door pijnen en teleurstellingen 
heen. 
Geboren in het ouderlijk huls aan de Bornsestraat 
in 1926 woonde ze vanaf 1927 op het Loo, tot 1956, 
toen het gezin wegtrok naar de Looweideweg. 
In 1958 werd zij opgenomen in het verpleeghuis 
St. Elisabeth te Delden, maar kwam aan het einde 
van hetzelfde Jaar weer thuis. In 1960 werd ze uit 
eigen beweging opnieuw in hetzelfde verpleeghuis 
opgenomen, vanwaar ze naar het Open Dorp in 
Arnhem ging. Ook hier heeft ze vele eenzame, ver
drietige en angstige uren doorgemaakt. Waarom 
mocht zij niet zo maar een klein beetje gelukkig 
zijn, gewoon wat klein geluk ontvangen? Waarom 
mocht zij alleen maar het verlangen kennen naar 
geluk? Waarom mocht zij van het geluk niet anders 
kennen dan alleen de pijn? Na vele jaren verliet ze 
het Open Dorp; ze zocht zo maar naar geluk, dat 
ze pakken kon, als ze haar hand uitstak. Even leef
de ze weer; ze leerde lopen zonder krukken, zon· 
der Invalide-wagentje, ze kon weer bezig zijn in de 
keuken. 
In augustus 1981 keerde zij naar het verpleeghuis 
in Delden terug. Kort daarna werd ze opnieuw op
genomen in het G. M. Ziekenhuis. 
Nu mag zij met de Heer van leven en dood zeg· 
gen: 'Het is volbracht.' 
Moge zij nu leven bij God In eeuwige vrede en 
geluk. 

Onze Vader Wees Gegroet 

Voor Uw meeleven en gewaardeerde be
langstelling bij dit afscheid, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

Fam. Tijhuis 




