


In dankbare herinnering t 
Hendrika Berendina Bijen-Koridon 

Geboren op 10 december 1908 te Kampen, 
Overleden in verzorgingstehuis "De Bargeres" te 
Emmen op 8 september 1995, 

Oma of ma zoals ze door velen werd genoemd, was 
een sterke vrouw. Iemand die wist wat ze wilde. 
Al jong moest ze het stellen zonder vader en moeder. 
Liefdevol opgegroeid in het gezin Koekenberg, ont
wikkelde ze zich tot een intelligente jonge vrouw, die 
vader Koekenberg altijd terzijde stond bij de boek
houding. Ook was zij zeer aktief in het verenigings
leven in Oldenzaal. 
Op 30-jarige leeftijd trouwde ze met Henk Bijen en 
samen runden ze een café-annex-boerderij. Hier was 
ze de gastvrouw en tevens stond ze haar "mannetje" 
als haar man voor zaken niet thuis was. Tezamen met 
haar 6 kinderen was dit een zeer gelukkige periode in 
haar leven waarover ze veel vertelde. 

Toen haar man plotseling overleed op 47-jarige leef
tijd kwam aan het leven in Hengelo een abrupt einde, 
Het gezin Bijen verhuisde samen met "Ome" Kees, 
oma's broer naar Emmen om vervolgens via Zuid
Barge in Erica te gaan wonen. In Erica maakte ze een 
nieuwe start om haar gezin zo lang mogelijk bij el
kaar te houden, Er werd getrouwd en de kinderen 
vlogen uit. Op zondag kwamen ze toch steevast bij
een om te genieten van oma's kookkunst. Ze was al
tijd aan het delen, uitdelen en zorgen voor anderen. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Die vreugde werd overschaduwd door een noodlottig 
ongeval. Zoon Willy en schoondochter Giny kwa
men om het leven in september 1968. Toen "Ome" 
Kees haar ontviel, na een ziekbed, verhuisde ze naar 
Nieuw-Amsterdam, Ze heeft daar nog een tijdje op 
zichzelf gewoond. Toen er op een gegeven moment 
voor haar gezorgd moest worden is ze in "De Bar
geres" gekomen, waar ze 7 jaar heeft gewoond. In die 
7 jaar liet ze zich vaak ontvallen dat ze het zo jammer 
vond dat naarmate ze ouder werd, ook haar lichame
lijke funkties het lieten afweten. "Waarom kun je als 
je oud wordt nou niet gewoon meer alles doen". Ze 
doelde dan vaak op het zelf schoonhouden van haar 
kamertje dat altijd fris rook in combinatie met de 
geur van 4711, de geur die onlosmakelijk verbonden 
is met oma of ma. 

De laatste weken van ma en oma was w .b. de commu
nicatie moeizaam vanwege een herseninfarct. 
Het volgende gedicht geeft dit weer. 
Temg in het bewuste, ontdek ik dat ik niet spreken kan, 
Ik sein kommando~ naar mijn lippen, maar mijn mond 
wil niet gehoorzamen. Ik zie de mensen om mij been, ik 
hoor ze vragen en ik zie ze mijn antwoorden niet begrij, 
pen. Langzaam begrijpen zij dat ik""" Dan drijf ik weg 
uit hun midden. Hun ogen. zien. machteloos toe, hoe ik 
verdrink in eenzaamheid. 
Jouw wilskracht en doorzettingsvermogen, jouw lief
de en zorgzaamheid, zullen we blijvend herinneren, 

Rust zacht, 

Voor uw belangstelling en meeleven bij het overlij
den van onze ma en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


