


Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN BIJEN 
echtgenoot van 

Annie Willemsen. 

Geboren te Weerselo 10 sept. 1931. 
Aldaar plotseling overleden op 

3 februari 1992. 
Begraven op het parochiekerkhof 
van Weerselo op 6 februari d.a.v. 

Hij was een markante persoonl ijkheid, 
die de kansen die 't leven hem bood 
tenvolle heeft benut. - Reeds jong 
kwam hij op de boerderij van zijn 
oom, en wist dit bedrijf met hard 
werken en een grote dosis gezond 
verstand tot grote bloei te brengen. 
Vervolgens was hij zeer ge lukkig in 
zijn huwelijk met Annie Wil lemsen, 
in wie hij een ware steun en toever
laat vond. Samen met haar stichtte 
hij een gezin met 8 kinderen . 
Johan was de man van het woord en 
de daad, Annie was zijn levende 
agenda. Samen hebben zij veel 
moeHijkheden overwonnen, en van 't 
leven iets moois gemaakt .. . en een 
gezellig thuis. 
Zijn gezin was hem alles. 

Bovendien verrichtte hij vele functies 
in diverse organisaties, en was hij 'n 
echte natuurgenieter. Ging veel wan
delen, f.ietsen, nam meermalen deel 
aan de Midvastenloop(40 km.) , en 
nog op de laatste dag van zijn leven 
maakte hij met speels gemak een 
wandeling van 7 km. 
Hij wa& bovendien een diepge,lovig 
man, een zeer trouwe kerkganger en 
was God zeer dankbaar voo r alle 
mooie dingen van zijn leven. 
Meermalen zei hij : Ik heb veel geluk 
gehad in mijn leven. 
Zeer plotseling is hij uit dit aardse 
leven weggenomen: voor hem kwam 
de dood als een dief in de nacht. 
Hij mag zijn leven van vreugde en 
dankbaarheid nu voo rtzetten in 
Gods Eeuwig Leven. 
Maar bij ons, zijn vrouw en kinderen, 
zijn hoogbejaarde moeder, laat hij 'n 
grote leegte achter. 
Moge hij vanuit Gods leven voor ons 
een sterke steun en insp irerend 
voorbeeld blijven. 
Johan, wij danken jou voor alles. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling 
en meeleven. 

De familie. 


