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In dankbare herinnering aan mijn lieve man, 

onze vader en opa, gedenken wij 

Bernardus Johannes Tijman 

echtgenoot van 

ENGELINA MARIA TIJMAN-WOLBERT 

Hij werd geboren op 13 augustus 1911 te Noord
Deurningen en overleed, na te zijn voorzien van 
het Sacrament der Zieken op 5 april 1994. Zijn 
lichaam hebben wij 9 april op het kerkhof van 
Noord-Deurningen te ruste gelegd. 

Bernard Tijman, wij kennen hem als een hard· 
werkende levenslustige man, die altijd vrolijk 
was en te vinden voor een grapje. 
Hij verloor op jonge leeftijd zijn eerste vader en 
kwam vroeg op eigen benen te staan. Na het 
voltooien van de landbouwschool ging hij gelijk 
aan het werk en ambieerde al vroeg een eigen 
bedrijf. 
Door het huren van een klein landbouwschuurtje 
aan de Epmanweg waarin hij zijn veestapel hield, 
werden zijn plannen door hard werken en vak· 
manschap werkelijkheid. 

Daana kocht hij aan de Venweg een stuk heide
grond waarop hij samen met zijn vrouw Lien 
hun boerderij opbouwde. 
God schonk hun hier zeven kinderen. 
Bernard verstond zijn vak als geen ander en als 
er weer ,ets verdiend was, investeerde hij weer in 
de toekomst . 
Tot op hoge leeftijd bleef hij aan het bouwen. 
Met zijn vriendelijk en opgeruimd karakter ver· 
wierf hij veel vrienden en bekenden. 
Hij kende geen ziektes en was altijd goed ge
zond. echter op latere leeftijd raakte hij vergeet· 
achtiq en kwam terecht in zijn ziekbed. Door de 
uitstekende verzorging van familie en wijkverple
ging en met name zijn lieve vrouw Lien, die deze 
geweldige opgave op zich nam, zijn de laatste Ie- . 
vensjaren van Bernard zeker verlengd. Dit zullen 
wij nooit vergeten . 
De kinderen en kleinkinderen kenden opa als een 
opgewekt en plezierig persoon, dit willen wij in 
ons aller herinnering bewaren. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de 
ziekte en overlijden van mijn man, vader en opa 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Tijman 
en kleinkinderen 

Noord-Deurningen, april 1~94. 




