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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Tijkorte 

sinds 8 september 1959 echtgenoot van 

Rika Maria Hesselink 

Bernard werd geboren te Denekamp op 31 
maart 1924 en overleed onverwacht thuis aan 
de Oude Dijk op nieuwjaarsmorgen 1997. 
We hadden hem voor het laatst bij ons op 4 
januari 1997 tijdens de viering van de H. 
Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna wij hem begraven hebben 
op het parochieel kerkhof aldaar. 

Geboren en getogen In het ouderlijk huis van de 
familie Tijkorte met het voor enkele jaren beken· 
de winkeltje op de hoek, heeft Bernard al zijn 
levensjaren hier versleten. 
Dit stukje grond was hem dierbaar, hij was daar 
op zijn manier boer met zijn paarden, kalveren 
en kippen. Altijd was hij te vinden In zijn schuur, 
waar hij met alles en nog wat bezig kon zijn. 
Op die plek Is nu de nieuwe woning gebouwd, 
die binnenkort betrokken gaat worden. 

Hij heeft zijn nieuwe huis daar niet meer mogen 
beleven. 
Met zijn dood heeft hij zelf de geschiedenis van 
de familie op deze oude vertrouwde plek afge· 
sloten. God heeft hem op de eerste dag van het 
nieuwe Jaar 1997 thuis gehaald, waar ziekte en 
vergeetachti~heid hem niet meer zullen plagen. 
Dat neemt niet weg dat hij gemist gaat worden. 
Een trouwe echtgenoot en hard werkende man, 
vader en opa laat een lege plaats achter. 
Zijn zorg ervaren we niet meer. Hij was er altijd 
voor zijn gezin, waar hij ook heel duidelijk het 
hoofd van wilde zijn. 
Veel heeft hij ook betekend voor de pony-club in 
Denekamp. Menig ritje heeft hij met gehandi· 
capte kinderen gereden. Ook was hij verknocht 
aan de voetbalsport. 
Bernard was een trouwe en meelevende paro
chiaan van de St. Nicolaaskerk. Iedere zondag 
vierde hij met deze geloofsgemeenschap de 
Eucharistie. 
1 Januari is de dag van de vrede. In vrede is hij 
heengegaan en is rust gekomen over hem, die 
zichzelf hier zo weinig rust gunde. 

Bernard, Rust in vrede I 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa. 

A.M. Tijkorte-Hesselink 
Kinderen en kleinkinderen 




