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Ter nagedachtenis aan 

WILLIBRORDUS WILHELMUS BIJEN 
en zijn verloofde 

MARGIENA JOSEPHINA HARMES 

Hij werd geboren te Hengelo op 1 7 sept. 1947, 

zij te Erica op 29 juni 1947. Ten gevolge van een 

noodlottig ongeval te Erica Is hij ter plaatse overle

den op 6 september 1 968 en zij In de vroege mor

•gen van 7 september 1968 in het ziekenhuis te 

Emmen. Hun lichamen hebben wij te ruste gelegd 

op het katholieke kerkhof te Erica op 11 september 

d.o.v, 

Het steeds drukker wordende verkeer eist leder Jaar 

opnieuw vele slachtoffers. We zijn bijna gewend 

geraakt aan de lange lijst .,.an ongelukken, die ons 

telkens weer onder ogen komt. Toch worden we ons 

dlt o nhei l meer bewust, als het onze famil ieleden 

raakt. 

Hoe anders hadden Willl en G tni zich het leven voor

gesteld. Reeds verschillende jaren kenden zij elkaar 

en een gelukkige toekomst scheen voor hen te zijn 

weggelegd. Ze hadden nog zoveel plannen; als eerst 

het huls er maar zou zijn I Maar zo gaat het vaak in 

het mensenleven, het komt vaak heel anders uit dan 

men zich voorstelt. Met de auto onderweg naar 

N ieuw-Amsterdam doemde daar ln de schemering 

Ineens die dragl ine op. De gevolgen waren verschrik

kelijk. Menselijke hu!p kon helaas niet meer baten. 

Hun aardse woning werd plotseling verwisseld voor 

de eeuwige. Wij geloven, dat hun liefde voor elkaar 

niet vernietigd Is, maar dat deze bij God, de Heer 

van alle leven, voor altijd zal worden voortgezet. Aan 

deze hoop en verwachting klampen wlj ons vast In 

deze donkere uren van ons leven , En wij hopen 1 dat 

dit ongeval ertoe mag bijdragen, dat wij allen weer 

onze verantwoordelijkheid In het verkeer beter gaan 

beseffen en wij bidden dat God ons allen mag be

schermen 

Beste ouders, helaas mochten wij niet langer bij u 

blijven. Dank voor al uw goede zorgen. Beste broers 

en zusters, weest voor Je ouders een troost In deze 

moeilijke dagen. En wij drukken jullie op het hart: 

weest toch voorzichtig In het verkeer. Tot weerziens 

bij ons aller Vader In de hemel 

Da t zij mogen leven voor altijd 


