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Ter dierbare nagedachtenis aan 

Frans Bijen 

echtgenoot van 

Marietje Bijen - Ossenvoort 

Hij werd geboren op 1 0 maart 1932 te 
Weerselo. Na een gelukkig leven en huwelijk 
van bijna 40 jaar stierf hij op 19 januari 1999 1n 
het ziekenhuls te Oldenzaal. Op 23 januari 1999 
hebben wij hem na de Uitvaartmis ter ruste 
gelegd op het kerkhof te Rossum. 

Wie had gedacht dat je zo vroeg van ons heen 
zou gaan. Wij in ieder 9.eval niet. Je laat een 
leegte achter, die tegeliJkertijd wordt opgevuld 
met de mooie herinneringen die we aan jou 
hebben. Je stond altijd voor ons klaar en maak· 
te geen onderscheid. Je zat vol humor en we 
konden geweldig met je lachen. Een kwaad 
woord heb je nooit over iemand gezegd. 
ledereen kon zien dat Marietje, de kinderen en 
later ook de kleinkinderen jou ontzettend dier
baar waren en voor veel vreugde in je leven 
hebben gezorgd. Even stoeien met opa is er 
voor de kleinkinderen helaas niet meer bij. 
Tot op het laatst heeft hij zich samen met Marieqe, 

Rene en Renale met hart en ziel ingezet voor 
de zaak. Een eenvoudig café heeft hij weten om 
te bouwen tot een horecabedrijf. H1j was een 
man die met weinig woorden veel bereikt heeft 
en vele contacten heeft gelegd. Voor de werk
zaamheden binnen en buiten is hij onvervang
baar. 
Naast zijn gezin maakte hij tij~ vrij voor zii~.hob· 
by's, zoals onder meer de Jacht waar hiJ ZIJn 
energie kwijt kon en tevens genoot van de rust 
en de natuur. Die natuur haalde hij ook dicht bij 
huis. Als je hem niet kon vinden was hiJ.. in zijn 
tuin. Van de kerk en het herenkoor was hiJ trouw 
lid. Hij was een eerl~k. gelovig en oprecht mens 
en had vertrouwen 1n zijn medemensen. 
Het zwemuurtje en de jeu de boules behoorden 
tot zijn bij~.a wekelijkse activiteiten. ~ierin was 
hij voor ZIJn medesporters een vroliJke noot. 
Voor wie was hij dat eigenlijk niet! Pa had ~rote 
belangstelling voor het Rossumse verenigings
leven en veel interesse voor de (sport)presta· 
ties van zijn kinderen en kleinkinderen. 
We zullen je herinneren als een lieve, eerlijke 
en zorgzame man. Bedankt dat je mijn man, 
onze vader en opa was. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven. 
Marietje Bijen-Ossenvoort. kinderen en klein· 
kinderen. 

Als het weer lente wordt, 'k beloof het je Madetje 
dan klim ik in de boom en zing voor jou een liedje. 


