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In dankbare herinnering aan 

Herman Joseph Tinselboer 

echtgenoot van Sien W1tbreuk 

Hij werd geboren op 24 februari 1927 
te Saasveld en overleed op 23 maart 1997 

te Hengelo. Na de H Euchanslieviering 1n de 
St. Lambertuskerk hebben we hem te ruste 
gelegd op de RK begraafplaats 1n Hengelo. 

Zijn plotselinge overlijden heelt ons overvallen 
en het is zo vreemd en onwerkelijk dat hij niet 
meer 1n ons midden ,s. In z·n leven heeft Pa 
het niet altijd even makkelijk gehad. In 1947 
moest hij naar Indië waar hij 2,5 jaar heelt 
gediend De reunies die daarop volgden 
maak1en grote indruk op hem. Hij genoot van 
het samenzijn met de lndië-gangers. 
Toen hij in de VUT kwam wilde hij samen met 
Ma genieten en leuke dingen doen. Daar kon 
hij kort van genieten. want hij werd CARA· 
patiënt. Hier legde Pa zich bij neer en lang
zamerhand ondernam hij weer dingen. 

Wandelen en fietsen m de natuur en op het 
vliegveld, puzzelen, rozen en fuchsia's ver.~ 
zorgen werden enkele bezigheden die hij 
graag deed. 
's zomers ging Pa samen met Ma naar Vas~e 
en genieten van de mooie natuur Met zijn 
gezondheid ging het afgelopen winter op en al 
met als dieptepunt zijn eigen verjaardag. 
Daar knapte Pa eigenlijk weer van op en 
kreeg weer praatjes. Zelf gal hij ook te kennen 
dat hiJ het weer gehaald had. Zaterdagmorgen 
is hij nog naar Moeder Maria geweest om 
kracht en vertrouwen te ontvangen in ziJn 
geloof. In alle rust heelt God hem tot Zich 
geroepen. Zijn heengaan betekend een lege 
plaats in ons gezin, maar tegeliJkert11d z11n we 
ook dankbaar voor zoveel mooie Jaren samen. 
Wij vertrouwen erop dat zijn eigen leven is 
uitgegroeid tot een bloem, die altijd bloeien 
bliJft 1n Gods gedachte en in ons eigen hart. 

Voor Uw blijken van belangstelling en mede· 
leven die wij mochten ondervinden na het 
overliJden van mijn lieve man en onze zorg
zame vader. zeggen w11 U hartelijk dank. 
voor hem en voor ons is dat een grote steun 
geweest. 

G.H.M. Tinselboer· Witbreuk 
Gerda en Gerard 
Edwin 




