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Dankbaar gedenken wij 

MARIA JOSEPHINA BIJEN· KOTKAMP 
echtgenote van 

GERHARDUS ANTONIUS BIJEN 

Zij werd geboren te Hengelo Ov. 12 april 1916 en 
overleed te Stad Delden 24 september 1992. 
Na de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk te 
Hengelo Ov. hebben we haar ter ruste gelegd op de r.k. 
begraafplaats aldaar op 29 september 1992. 

Met grote dankbaarheid willen we onze moeder blijven 
gedenken. Ze betekende veel voor ons. Bijna 45 jaar 
was ze in een harmonieus huwelijk met haar man 
verbonden en het gezin was haar alles. 
Ze heeft een arbeidszaam leven gekend, want lange 
jaren heeft ze twee gezinnen verzorgd. Maar dat deed ze 
met liefde! 
Als een leeuwin heelt ze gevochten voor de toekomst 

van haar drie kinderen. Hun wel en wee ging haar boven 
alles ter harte. 
Ook was ze gek met haar vijf kleinkinderen, die haar 

oogappels waren. Ze hield trouwens van alle kinderen, 
want de hele buurt werd regelmatig voorzien van 
zoetigheid. De kinderen wisten dat. 

Moederhad een blijmoedig en spontaan karakter, wat ze 
naar iedereen uitstraalde. Dominant als ze was, hield ze 
het stuur van haar leven in eigen hand. 
Daarom gaf het haar toch wel verdriet toen haar de 
laatste jaren een zich sterk manifesterende dementie 
overviel. Ze had het er niet gemakkelijk mee. 
Haar opname in het verpleeghuis St. Elisabath in Delden 
bood haar troost en geborgenheid. Wij zijn dankbaar 
voor de goede verzorging die ze er genoten heeft al was 
het maar voor vijf weken. 
Moeder was zeer gelovig en koesterde de oude waarden 
van het katholiek geloof. Dit kwam o.a. tot uiting in de 
nauwe band die zij voelde met de kapel en de eerwaarde 
zusters van het oude Gerardus Majellaziekenhuis. Ook 
de devotie tot Maria lag diep in haar hart verankerd, 
zodat ze het jaarlijkse Oktoberlof in de Lambertuskerk 
als een feest mocht ervaren. In ditgeloof is zij gestorven. 
Wij hopen en bidden dat ze thans in de eeuwige Uefde 
van God mag worden opgenomen en dat ze vanuit de 
hemel voor ons, die achterblijven, een voorspreekster 
zal blijven. 

Zij ru.s te in vreáe. 

Voor uw hartelijk medeleven betoond nam het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma 
danken wij u hartelijk. 

Familie Bijen. 


