
Met grote dankbaarheid denken wij 
terug aan 

Hendrik Franciscus Tijink 
weduwnaar van 

Maria Johanna NiJkamp, 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 
Hij werd geboren te Weerselo 26 april 
1913 en overleed na voorzien te zi1n 
van het H. Oliesel, in het R.K. Zieken
huis te Oldenzaal 21 januari 1990. 
Op 25 januari 1990 hebben we in de 
u1tvaartd1enst In de St. Nicolaaskerk 
afscheid van hem genomen, waarna wij 
ziJn lichaam ter ruste hebben gelegd 
op het parochieel kerkhof te Denekamp. 

In onze herinnering trekt zijn leven aan 
ons voorb1J, Vader en moeder, 49 jaar 
zijn ze gelukKig getrouwd geweest en 
we kennen ze niet anders oan waar 
moeder was daar was vader en omge· 
keerd. Vader was altijd vol zorg voor 
moeder. Het grootste lijaen dat hem 
heeft getroffen was het heengaan van 
zi1n dierbare vrouw op 25 september 
1989. Het werd een stilte Oie veel 
pijn deed. en aan zijn leven alle glans 
deed verliezen. Ook zijn gezondheid 
ging de laatste maanden hard achter
uit. Heel veel steun en hartelijkheid 

heeft hij ondervonden van zijn kinde
ren, kleinkinderen en de familie. 
Een lieve eenvoudige en belangstellen 
de vader, schoonvader en opa is toch 
nog heel onverwacht van ons heenge
gaan. Het doet ons pijn. Het leven van 
vader was hard werken voor z11n gezin. 
Zijn werk beschouwde hij als zijn hob
by. Voor zijn gezin was hij de steun
pilaar, altijd stond hij voor hen klaar, 
niets was hem te veel. 
Na 40 jaar trouwe dienst bij Molken
boer, werd hij op 5 7 ·jarige leeftijd ar
beidsongeschikt verklaard. 
Nu vaaer is heengegaan zullen we het 
ouderlijk huis missen. 
Wij bidden en vertrouwen dat hij nu 
weer verenigd met zijn vrouw voor al· 
tijd bij God thuis zal zijn en in liefde 
met ons verbonden blijft. 
Vader, rust in vrede. 
Maria, moeder van Altijddurende Bij
stand, bid voor ons. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling, betoord na net overlijden 
van onze lieve vader, schoonvader en 
opa, betuigen wij onze oprechte dank. 

Familie T1j1nk 




