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Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN BIJEN 
echtgenoot van TRUUS MAZELAND 

Hij werd op 24 juni 1930 te Hengelo Ov. geboren. 
Gesterkt door het heilig Oliesel overleed hij plotseling op 
19 februari 1990 te Hengelo Ov. Op 22 febnuari waren we 
voor zijn afscheid bijeen in de O.L. Vrouwekerk, waarna 
we hem voor zijn crematie naar Usselo hebben begeleid. 

Johan zullen we nooit vergeten. Want hij was een heel 
goede mens met een hart van goud, die heel eenvoudig 
en eerlijk leefde en die veel van mensen hield. Het meest 
hield echterhijvan Truuszijn vrouw. Watwas hijgelukkig 
met haar. Samen deelden ze lief en leed, samen 
verwerkten ze de pijn dat ze geen kinderen kregen, 
samen hielpen ze elkaar als er ziek1e en verdriet was. Hij 
was voor Truus de steun en toeverlaat en hij kon niet 
zonder haar. Hij ging dan ook nooit de deur uit zonder 
een kus. 

Johan had graag mensen om zich heen. Hij ging graag 
naarzijn familie. Hij hield veel van zijn neven en nichtjes. 
De petekinderen hadden een warm plaatsje in zijn hart. 
Hij genoot zichtbaar van de kinderen van zijn neven en 
nichten. 

Maar ook voor de vele vrienden, de buren en kennissen 
stond hij altijd klaar. Ook was hij een trouw lid van het 
zangkoor van de kerk. "Zingen is dubbel bidden" was 
zijn gezegde. 
Maar waar hij ook kwam, overal hield hij zich bescheiden 
op de achtergrond, altijd bereid te helpen. Met iedereen 
ging hij altijd korrekt en attent om. Hoewel hij een heei 
gevoelige mens was, sprak hij weinig over zichzelf. Hij 
bedek1e alles onder een nustig en opgewekt uiterlijk. 

Plotseling kwam er een einde aan zijn levensweg op 
aarde. Zonder dat we afscheid konden nemen werd hij 
van ons weggenomen. Hij had nog zoveel plannen en 
had zich nog zoveel voorgesteld van de rust na de 
arbeid. We gunnen hem van harte dat hij geen 
lijdensweg heeft gehad en ook dat hij niet alleen 
achtergebleven is. 

Johan was een gelovige mens. Oprecht en eenvoudig 
leefde hijvoor God. Datwas de kracht in zijn leven en zijn 
steun bij tegenslagen. We geloven dat hij nu voor altijd 
in Gods liefdegeborgen is en vandaanuitons nabij is met 
zijn liefde en goedheid. 

Johan, bedankt voor alles! Denk ook nu aan ons. 

Uw hartelijke meeleven na het onverwachte heengaan 
van mijn onvergetelijke man Johan is voor mij en mijn 
familie een grote steun en troost geweest. Ik dank u 
daarvoor van harte. 

Truus. 


