
t 
In dankbare herinnering aan 

Aloijsius Paulus Johannes 
(Alwie) Tijink 

echtgenoot van 

Maria Johanna Theresia olde Klieverik 

Hij werd geboren op 29 juni 1934 te Tilligte en 
overleed geheel onverwachts op 28 mei 1995 te 
Noord Deurningen. Biddend hebben wij op 1 juni 
afscheid van Alwie genomen in de St. Joseph
kerk te Noord Deurningen, waarna we hem te 
ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Alwie was een hardwerkende man. Van 's mor
gens vroeg tot 's avonds laat was hij bezig. 
Toen hij nog stratenmaker was werkte hij soms 
halve nachten door om het straatwerk voor zijn 
klanten af te krijgen. 
De laatste jaren kon hij door lichamelijke klach· 
ten niet meer zo goed als stratenmaker werken. 

Je zag hem dan ook meer in tuinen werken. 
Hij was veel te vinden in zijn eigen groentetuin 
en hielp de tuinen en perken schoon te houden 
in de buurt en bij de kerk en de school. 
Voor iedereen die hij tegenkwam had Alwie een 
aardig woordje. Hij vergat vaak zichzelf en stond 
klaar voor vele mensen. Hij stond vooral klaar 
voor zijn eigen vrouw, met wie hij bijna dertig 
jaar lang lief en leed gedeeld heeft, en zijn bei.
de kinderen, voor wie hij alles over had. 
Op Alwie deed je nooit tevergeefs een beroep. 
Alwie hield van dieren. Hij was gek met de hon
den, maar vooral ook met de paarden. De paar
densport was zijn grote hobby. Voor de ponyclub 
de Kanaalruiters en de Dinkelruiters reed hij al
tijd met de veewagen . Hij haalde alle pony's op 
en reed ze naar de parcoursen. Hij genoot van 
de concoursen. 
Veel te vroeg en te onverwacht hebben wij af· 
scheid van Alwie moeten nemen. Je was om 
nooit te vergeten . Bedankt voor alles wat je ons 
gegeven hebt. We zullen je heel erg missen. 
In gedachten blijf je bij ons. 

Rust in vrede ! 

Wij danken U allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en schoonvader. 

M.J.T. Tijink - olde Klieverik 
Gertrud 
Arnold - Patricia 




