


Ter dankbare herinnering aan 
Anna Josephina Bijen-Wolthuis 
Geboren 15 maart 1914 te Hengelo en 
sinds 27 februari 1982 weduwe van 
Antoon Bijen . 

Na een zeer welbesteed leven is zij 
thuis op 10 augustus 2000, gesterkt 
door het H. Sacrament der Zieken, 
vredig ingeslapen. Na de gezongen 
Eucharistieviering in de St. Lamber
tusbasiliek te Hengelo (0) hebben wij 
haar op 14 augustus 2000 te ruste 
gelegd op de r.k. begraafplaats aldaar. 

Onze moeder en oma werd geboren te 
Hengelo (0) in een gezin van tien kin
deren. 
Al op de jonge leeftijd van zes jaar ging 
ze naar Oom en Tante in Woolde die 
zelf geen kinderen hadden. Vaak had 
ze last van heimwee, omdat ze haar 
eigen broers en zussen zo miste. 
Al jong hielp ze mee op de boerderij, 
dit werd haar lust en leven. In 1937 
trouwde ze met vader en samen zetten 
ze het boerenbedrijf voort. 
Moeder was opgewekt en sterk. Samen 
kregen ze dertien kinderen. Het was 
hard werken, maar moeder klaagde 

nooit. Niets was haar teveel, altijd had 
ze met iedereen het goede voor. Bijzon
der veel oog had ze voor de tuin, de 
kalveren, de kippen; ze was een echt 
natuurmens. 
Ondanks het vele werk besteedde moe
der toch veel aandacht aan huiselijk
heid en koken. Vader zei altijd: "'t is ner
gens better as in 't hoes." 
Toen Gerard en Christien trouwden 
gingen vader en moeder naast de boer
derij wonen om het wat rustiger aan te 
doen. Zo hebben ze samen nog vele 
jaren kunnen genieten. 
De laatste jaren liet moeders gezond
heid te wensen over, maar mede door 
de zorg van Gerard en Christien bleef 
ze tevreden en opgewekt. 
Wij zullen je missen, maar dat je nu bij 
vader bent maakt veel goed. 

Moeder, we zijn trots op jou! 

Voor uw medeleven betoond na het 
overlijden van onze moeder en oma, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
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