
Dit ménsenleven kreeg zijn voltooiing 

wanl God is Liefde ..... 

Blijven wij dankbaar in onz:e herinnering de 
gedachtenis bewaren aan 

JOHANNES HENDRIKUS TIJHUIS 
echtgenoot van 

MARIA JOHANNA NIJMEIJER 

Hij werd geboren op 11 oktober 1903 Ie Denekamp en 
overleed op 17 maart 1981, na voorzien te zijn van 

het Sacrament der z:ieken. 

Zijn lichoam is te rusten gelegd op het R.K. kerkhof 
te De nekamp op 21 moarl 1981. 

Als het leven van iemand, die ons dierbaar was, zin" 
vol geweest is dan mogen zij die dit heengaan ver
werken moeten, tegelijkertijd bedroefd zijn, maar ook 
dankbaar blij. 
Bedroefd, omdat ieder afscheid verdriet beteken!, 
leegte en gemis. Dankbaar, omdat hier onze lieve 
man en vader bewust en tevreden zonder al te lang" 
durige pijn op hoge leeftijd mocht overgaan tol een 
beter leven . Daarbij komt nog dat hij bewust meebid
dend, vol geloof en vertrouwen, in het bijzijn van ons 
allemaal, de gaven van hel z:iekensacrament ervaren 
en beleven mocht als een troost en een bemoediging. 
Daar hebben we ook mogen ondervinden hoe gelovige 
mensen in het aanschijn van de dood heel groot kun" 
nen zijn. 
Dit leven is opgebouwd met noeste arbeid verbonden 
met een levend contact met de Heer, bij Wie hij zich 
zo nabij wist in de natuur. Hij vond zijn grote vreug
de in z:ijn gezin, bij vrouw en kinderen; daar voelde 
hij zich echl thuis e n de muurspreuk: "Eigen haard is 
goud waard" was hem ui t hel harl gegrepen. 

Voor die hem gekend hebbe n zal zijn manier van le
ven eon bemoedigend voorbeeld blijven van eenvoud, 
opgeruimdheid, godsgeloof en medeleven met de 
ander. 

Mijn l iefste vrouw e n kinderen, ik be n blij dat ik thuis 
mocht zijn bij jullie, toen de Heer mij riep en ben 
jullie dankboor voor de zo liefdevolle verzorging, die 
ik van jul lie steeds mocht ontvangen. Het was harf" 
Vérwarmend. 

Moge dan de vrucht van mijn leven voor jullie zijn : 

- eenvoud die veel begrijpen doet ; 

- een hart om met de evenmens mee te leven en 
mee te lijden ; 

- vriendschap, verdraagzaamheid en dienstbaarheid 
voor een betere wereld. 

Als jul lie zo verder leven in die geest, dan is mijn 
leven inderdaad vol zin en betekenis geweest. 
Moge God jull ie daarbij helpen. 

Alle arbeid is ledig 
tenzij er I iefde in woont. 
Wbnneer je met liefde werkt, 
dan maak je een bond 
mei jezelf, met God en met elkaar. 

Kahlil Gibran 

We zijn U dankbaar dal U samen mei ons afscheid 
hebt willen nemen van onze dierbare man en vader. 

FAM ILI E TIJHUIS 




