
In nagedachtenis aan 
ALOYSIUS MARIA TIJINK 

echtgenoot van 
Al e ida Grundel 

Hij we rd g ebore n te Tilligt e 6 ju li 1947. Door een 
tragisch ongeval overleed hij te Denekamp 20 juli 
1980, nog voorzi en van de ziekenzalving. Hij werd 
begrave n in het parochiee lkerkhof aldaa r 24 jul i 1980. 

Men noemt Gods wegen soms ondoorgrondelijk en 
zijn raDdsbesluiten niet te peilen .. . Is dat misschi en 
omdat de weg van de mens zelf ondoorgrond elijk is 
en hij met zichze lf soms geen raad weel ? Wi e kan 
en mag d i t volle dig b eoordelen, laat slaan tot een 
véroordel ing komen ? 
Door een tragisch verke~rsongeval kwam er plotseling 
een definitieve breuk in het leven van Louis , terwijl 
hij eigenlijk nog in de voll e kracht van dat leven 
stond . Dat betek ende ook een pijnlijk en abrupt einde 
van de band, waarmee wij als echtgenote en kinderen, 
als familie en vrienden, aa n hem gebonden waren. 
Woorden schieten tekort om op zo'n moment alle 
g evo elens te ve rtolken en het stille zw,gen is vaak 
nog het meest g epaste antwoord bij zo n onzegbaar 
groot verdriet en raadselacht ig gebeuren. 
En toch geefl d e liturg ie van de Kerk ons op zo'n 
moment bemoediging en troost; het leert o ns d a t 
oll e mense lijke zwakheid en de broosheid van ons 
bestaan overtrotfen wo rden door de mateloze goed· 
heid van God. Want alle g ebrekkighe id die o ns aardse 
leven kenmerkt, wordt ééns vervangen door het Ri jk 
von l icht, vrede en ge luk. Dat heeft Jezus ons beloofd, 
daarop mogen wij all en hopen dat het in e euwigheid 
vervuld mag worden. 
Wij di e achterbleven nemen nu aan deze zijde va n 
het graf afscheid van Louis; achte r de horizon van 
het aards en menselijk bestaan is hij nu uit ons leven 

en bl ikvefd verdwenen . Echter niet in naamloze ve r
getelh eid, maar overgegaan naar hef e euwige leven 
in Ood, want e r bestaat wel deg elijk een overzijde 
van hel gra f; de dood is geen einde, moo r een door· 
gong . Yaortwel d .:n, mijne gel ie fden, weest harte llijk 
bedankt voor a lle goeds dal ik mocht ond ervinden 
bij jullie en tot wederzi ens bij God, ons aller Vader; 
dat is hel laatste dat ik , Louis , jullie zou willen zeg
gen . Want : ,.Niemand leeft voor zichzelf, niemand 
st erft voor zichzelf; wij leven en sf erven voor God 
onze Heer, aon Hem behoren wij loe". 

Heer, geef hem de eeuwige rust in Uw Vre de. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na he t overlijden 

van mijn b eminde echtg enoot en onze zorgzame vader 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

DENEKAMP, juli 1980 
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J. Benne ker 

FAMILIE TIJINK-GRUNDEL 

koster Denekamp 




