
t .,Als we elkaar lielhebben, woont God ;n ons 
midden en is Zijn Uélde in ons fot ontplooiing 
gekomen". (I Joh. 4, 12) 

Om met een dankbaar hart te blijven denken aan 

HENDAlKUS JOHANNES BIJEN 
echtgenoot van GERARDA JACOBA GEERLIGS 

Hij werd op 26 juni 1912 geboren in Weerselo . 
Daar, tem idden van Gods rijke natuur, groeide hiJ 
uit tot een eenvoudige, blijde en vooral gods
dienstige mens. In zijn leven werd Gods liefde 
zichtbaar. Vooral zijn vrouw omringde hij met een 
tedere liefde. Samen met haar leefde hij voor de 
kinderen, die uit hun l iefde geboren werden. Hij 
had alles voor Zijn gezin over. Zijn kinderen ont
moetten, ook na hun huwelijk, bij hem steeds een 
warme belangstelling voor hun wel en wee. Voor 
zijn kleinkinderen was hij een onvergetelijke opa. 
Maar hiJ hield ook veel van zijn familieleden, van 
zijn buren en vele anderen. Maar vooral voelde 
hiJ zich verbonden met zijn God en Heer. die in 
alles zijn houvast was . Met zijn gevoelige hart 
beleefde hij Gods liefde in de natuur, In de I iefde 
van de mensen en in het wonder van het leven. 
Ook zijn eigen leven zag hij als een geschenk 
van de goede God: bij je geboorte krijg je het 
leven van Hem, bij je dood geef je het weer aan 
Hem terug. In dit rotsvaste geloof is hij ook heel 
bewust zijn dood tegemoet gegaan ... Ik bid me 
er doorheen", was z!jn gezegde, als hij het moei· 
lijk vond , om van zijn vrouw en kinderen afscheid 
te moeten nemen. Gesterkt door de sacramenten 
van de kerk, is hij op 15 juli 1975 de vrede van 
z1jn Heer binnengegaan. Op 18 jul i hebben we 
hem te rusten gelegd op het r. k . kerkhof te 
Hengelo (0) . 

Goede Vader in de hemel, wij clanken U voor zijn 
goedh• ld en zorg, voor zijn lielde en zijn voorbeald. 
Help ons in onze droefheid; geel ons kracht en moed, 
om net als vader, te leven voor U, allA dagen fot in 
eeuwigheid. Amen. 


