


Een dankbare herinnering aan 

Herman Tijkorte 
Echtgenoot van Lenie Vrijkorte 

Herman werd geboren op 18 maart 1925 als 'kruideniers
zoon' aan de Wilhelminastraat in Denekamp. Hij werd als 
derde geboren in een gezin met zeven kinderen. Op 
vrijdag 9 augustus 2002 overleed hij in het verpleeghuis te 
Denekamp. Op dinsdag 13 augustus hebben we hem na 
de viering van de uitvaartdienst begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiële kerkhof. 

Herman groeide op in zijn ouderlijke huis, waar zijn liefde 
ontstond voor het omgaan met mensen. Op de Ambachts
school in Enschede heeft hij de basis gelegd voor het 
autovak. Een groot deel van zijn jeugd werd bepaald door 
de oorlog. Hij werd gedwongen tewerkgesteld bij textiel- . 
bedrijf Rawe in Nordhorn. Vaak sprak hij nog over de 
angstige momenten die hij daar moest beleven. 

Lieve Herman, 
In 1951 leerde je jouw Lenie kennen. Na vele fiets
kilometers tijdens de verkeringstijd zijn jullie in 1958 
getrouwd. Uit jullie huwelijk zijn vier kinderen geboren. 
Els, Martin, Frank en Mireille zijn zorgzaam en liefdevol 
opgevoed in het gezin dat vaak in het teken stond van 
het familiebedrijf. Je liet ons zien dat je met discipline, 
vriendelijkheid, wilskracht en inzet iets in het leven kan 
bereiken. Na je 'pensioen' heb je volop genoten van je 
kleinkinderen Yasmin, Céline, Rick en Sanne. 
Al voor jullie huwelijk in 1948, ben je begonnen met je 

eigen bedrijf. Aan de Grotestraat 19 nam je van Alink de 
autobranche over. Je begon je eigen 'echte' garage op 
de plaats waar nu al weer heel wat jaren het horecabedrijf 
'De Hiel' is gevestigd. In 1952 kwam je broer Jan aan je 
zijde om samen jullie autobedrijf te gaan runnen. In 1967 
lichtten jullie je 'hielen' om in de weide van familie Lukens 
in een nieuw pand de zaak uit te breiden. Hier kregen jul
lie het dealerschap van Simca, dat jullie vol trots hebben 
uitgedragen. Met grote inzet en toewijding hebben jullie 
goede jaren beleefd in jullie bedrijf. Je werk was je hobby. 
Hoe vaak ben je niet 's avonds laat nog even naar je kan
toor gegaan. Vele uren heb je onzichtbaar gewerkt. 
'Geen woorden maar daden', dat past uitstekend bij jou. 
Vele overuren in de spuitcabine hebben uiteindelijk je li
chaam en geest gesloopt. Martin begon je steeds meer 
te ondersteunen in je werk en hij nam taken van je over. 
Na het afscheid van Jan in 1990 heeft Martin de zaak 
overgenomen en je levenswerk voortgezet. 
Naast je werk waren het koor en de brandweer je lust en 
je leven. Ruim 53 jaren heb je met veel liefde voor muziek 
ontelbare vieringen met het koor in de kerk gezongen. Als 
solozanger zong je het liefst 'Ave Maria', waarvan vele 
mensen hebben genoten. 

Lieve Herman, bedankt voor alles wat je ons hebt ge
geven. Vol trots zullen we je nooit vergeten. Wij troosten 
ons met jouw geloof en vertrouwen in God. In dit geloof 
vinden wij kracht om samen verder te gaan. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlij
den van mijn lieve man, onze paps en opa danken wij u 
hartelijk. 

Familie Tijkorte. 




