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Wie tevreden is met wat hij heeft,
is de rijkste die er leeft. 

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader,

schoonvader, opa en oude opa

Chris Tijl

Drager van de Eremedaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud 

Drager van de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam
Erevoorzittter van de Rotterdamse Reddings Brigade

Erelid van de Koninklijke Nederlandse Bond 
tot het Redden van Drenkelingen

Weduwnaar van J. Tijl-van Rooijen

1 juni 1922                                22 april 2015 

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
P. Tijl
Santplaet 106
3144 DT  Maassluis

Wie tevreden is met wat hij heeft,
is de rijkste die er leeft. 

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader,

schoonvader, opa en oude opa

Chris Tijl

Drager van de Eremedaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud 

Drager van de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam
Erevoorzittter van de Rotterdamse Reddings Brigade

Erelid van de Koninklijke Nederlandse Bond 
tot het Redden van Drenkelingen

Weduwnaar van J. Tijl-van Rooijen

1 juni 1922                                22 april 2015 

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
P. Tijl
Santplaet 106
3144 DT  Maassluis

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in crematorium
"Rotterdam", Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid 

op woensdag 29 april om 10.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangstruimte van het crematorium.

Geen bloemen.

Wij hebben een gedachtenispagina met condoleanceregister 
voor hem aangemaakt op www.cvu.nl 
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