
t Wij blijven in ons gebed gedenken 

Gezina Johanna Tijhuis 

Zij werd geboren op 9 augustus 1896 te Tubber
gen en is gesterkt met het Sacrament van de 
Zieken, overleden in de "Eeshof' te Tubbergen 
op 30 september 1988. Na de Uitvaartliturgie in 
de kapel van de Eeshof is ze op 3 oktober te ruste 
gelegd op het kerkhof van Mariaparochie. 

Vele jaren zijn deze overledene gegeven , mooie 
Jaren , maar ook moeilijke jaren. Met grote liefde 
herdacht ze tot haar dood haar moeder, die .:!tijd 
een grote steun voor haar is geweest in haar veel
bewogen leven. Veel hulpen meeleven ondervond 
ze van haar familie, vooral tijdens de 18 jaren die 
ze in de Eeshofheeft doorgebracht. Ze was blij en 
gelukkig met het vele bezoek. Kenmerkend was 
haar Mariaverering. Verschillende malen heeft ze 
deelgenomen aan de Lourdes bedevaart. De natio 
nale ziekenbedevaart wilde ze niet missen en tel
kens kwam ze terug, dankbaar voor de hulp voor 
enkele bejaardenverzorgsters tijdens de reis en het 
verblijf in Lourdes. 

Op haar kamer had ze souvcrniers als herinnering 
aan deze mooie dagen. Ze was graag in de Ecshof, 
dankbaar voor de goede verzorging, die ze met 
het ouder worden steeds meer nodig had. Aan de 
dagelijkse viering van de Eucharistie nam ze deel, 
zolang dat mogelijk was. 
Na een kort ziekbed kwam het levenseinde , rustig 
leefde ze er naar toe, met de rozenkrans in de 
hand. Omringd door personeel van de Ecshofis ze 
overleden, biddend hebben wc haar in d::t uur 
aan God toevertrouwd. We willen haar nu in 
handen geven van haar God en Schepper en van 
haar moeder Maria. 

Voor Uw belangstelling en bezoeken aan haar op 
de Eeshof en medekven ondervonden na het over
lijden van onze zuster, schoonzuster en tante. 
zeggen wij U hierbij oprecht dank. 

Familie Tijhuis 

Tubbergen. 3 oktober 1988. 




