
t Dankbare herinnering aan 

Geziena Josephina Tijhuis 

Zij werd geboren te Beuningen op 14 maart 1922 
en overleed na een kort ziekbed, voorzien van 
het Sacrament der Zieken, in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 1 juni 1996. We hadden haar 5 
juni voor het laatst bij ons in de St. Nicolaaskerk 
te Denekamp tijdens de viering van de H. Eu
charistie, waarna wij haar begraven hebben op 
het parochieel kerkhof aldaar. 

Geboren en getogen op de Punthuizen heeft 
Sientje heel haar leven daar doorgebracht. 
Zij was daar gelukkig en had het goed bij Frans 
en Grada, waar ze de kleding herstelde, de aard
appels schilde, de kippen verzorgde en graag 
de rommel verbrandde, want ze was bijzonder 
gesteld op orde en netheid. Ook haarzel! ver
zorgde ze goed. 
Verder leefde ze zorgeloos, maar had aandacht 
voor alles en iedereen en wanneer ze uit was 
geweest had ze meestal veel nieuws te vertel
len, maar zou hierbij nooit een onvertogen woord 
over anderen spreken. Ook was ze steeds be
zorgd voor haar neven en nichten en had weer 
belangstelling voor hun kinderen. 
S,entje was ook een diep gelovige vrouw. Toen 
het vroeger de gewoonte was om bij bedienen 
en overlijden in de buurt thuis samen te komen 
voor gebed, was zij het, die de rozenkrans 
voorbad. 

Ook in het gezin van Frans en Grada bad zij da
gelijks gebeden voor. 
Vele jaren was zij een vaste pelgrim van de Oost 
Twentse processie naar Kevelaer. Ook is ze in 
Banneux en Lourdes geweest. De parochiege
meenschap heeft ze trouw gediend. 
21 J~ar. is zij zelatrice geweest van de pauselij
ke M1ss1ewerken en Thuisfront Denekamper Mis
sionarissen verliest aan haar een nauwgezette 
collectrice bij de jaarlijkse huis-aan-huis collecte. 
~ laatste tijd g,ng het met haar gezondheid wat 
minder goed. Ze zei dan ook: Wat ik heb weet 
ik niet, maar mij mankeert wat:•'. Toch was ze de 
afgelopen meimaand nog een week op bezoek 
bij haar zuster Felicita op de pastorie in De
demsvaart. 
Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en daar 
bleek al gauw dat ze ongeneeslijk ziek was. 
In vrede en overgave heeft zij haar leven uit han
den gegeven in het vaste geloof dat ze een 
nieuw thuis bij God gekregen heeft. We gunnen 
het haar van harte. Moge zij daar voor altijd ge
lukkig zijn. 
Sientje, rust in vrede en bedank1! 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, wees 
haar en onze voorspraak. 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
liJden van onze lieve zuster, schoonzuster en tan
te, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Tijhuis 




