


Ter herinnering aan 

JOHAN TIJINK 

Lieve Johan, 
Je bent geboren op 12 februari 1931 aan de Femsdorfer
weg 8 in Tilligte. 
Je bent overleden op 20 februari 1997 en begraven op 
25 februari 1997 in Tilligte. 
Je groeide op in een gezin van acht kinderen. Je was de 
oudste van vier jongens en vier meisjes. Op negenjarige 
leeft1Jd werd je overvallen door kinderverlamming en 
hield daar een blijvend handicap aan over. 
In 1952 begon je Je loopbaan btJ BolletJe. Je hebt er ach· 
tendert1g d1enst1aren volbracht. 
"In nen dam" heb je je tweede huis gevonden. Je stond 
ten alle tijden klaar voor de fam. ter Beek. Je genoot er 
van de natuur. Je bezorgde elke zaterdag de krant. En je 
was voor hun een "echte oppasse('. Toen in 1972 je zus 
Marietje weer thuis kwam wonen, veranderde er ook voor 
jou heel veel. Moeder Tijink had op haar ziekbed aan 
Manetje gevraagd om ook de zorg voor jou op haar te 
nemen. Ze heeft enkel kunnen beloven dat te proberen 
Vijfentwintig jaar heeft ze jou, samen met Gerard, met 
veel liefde verzorgd en bijgestaan. Je was er altijd heel 
dankbaar voor en bemoeide je nooit met het gezin. Er zal 
voor altijd een lege plaats blijven, je hoorde er zo bij. 
Je genoot van vele dingen die vliegen. Vliegeren met je 
neven wist je heel enthousiast en met vele varianten uit 
te voeren. Veertig keer heb je gevlogen boven Tilligte, 
een hele prestatie Alle nichten en neven mochten een 
keer mee 
De betrokkenheid bij het verenigingsleven van Tilligte 
was groot. 

Johan, bij velen ben 1e misschien wel beter bekend als 
de "beschuitenkoning" Vooral in de "geheimezender
wereld". En vaak was je naam te horen op de radio. We 
hopen dat de "beschuitenkoning" nog vaak omgeroepen 
zal worden en dat je er nog steeds van geniet. Je had als 
lijfspreuk: "Deur de wek an't wèèrk, zundags noar de 
kèèrk." Dit heb je jarenlang volgehouden. Elke zondag 
fietste je naar Ootmarsum en na de kerk ging je biJ Aves
kamp aan. Vijf jaar lang genoot je van je VUT en één jaar 
lang van je pensioen. Samen met Jozef Baalhuis heb je 
vele mooie uren gehad, waann je elkaars leven wist te 
vem1ken. 
Het laatste 1aar had je in het nieuwe huis je eigen stek 
gevonden. je trok je graag terug en genoot van je boeken 
en je film. 
Vorig 1aar namelijk vierde 1e je vijfenzestigste verjaardag. 
vele genodigden feesten mee, heel eenvoudig, maar "het 
mos good wèèn". 
En zo leefde jij, heel sober heel gewoon Je vergat nie
mand op wat voor een gelegenheid dan ook. 
Je hield er niet van om in de belangstelling te staan. De 
veranderingen van de laatste weken hebben ook jou 
bezig gehouden. Vorige week maandag was je met de 
hele familie bijeen en je was blij dat iedereen het goed 
met elkaar kon vinden. 
Je genoot tot op het laatste moment van je drankje en je 
sigaret• Je praatte niet graag over de dood. Je zag er 
tegenop een lijdensweg te moeten gaan. Gelukkig is je 
dit bespaard gebleven. 
Johan, we houden van Je, we zullen je missen en we 
zullen je zeker nooit vergeten. 

Zussen, bloers, schoonzusters, zwagers, neven en nich
ten. 




