
t 
Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIUS HENDAlKUS BIJEN 
echtgenoot van Anna Josephina Wolthuis 

Hij werd geboren te Weerselo 27 april 1911. 
Onverwacht overleed hij thuis 27 februari 1982, 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. Na 
de gezongen Eucharistievieri ng in de St. Lam
bertuskerk te Hengelo Ov, hebben wij hem te 

ruste gelegd op de r . k. begraafplaats aldaar 
3 maart 1982. 

Met grote bewondering en dankbaarheid denken 
we aan vader terug, die toch nog geheel on
verwacht door de Heer opgeroepen werd. 
Vader heeft bewust geleefd. ZUn opvatting over 
geloof en huwelijk hebben er toe geleid dat we 
nu samen in harmonie tijdelUk afscheid van hem 
kunnen nemen. 
Hij was gelukkig met zijn grote gezin en niets 
was hem teveel om er voor te zorgen dat zijn 
vrouw en kinderen dat ook waren en bleven. 
Wij bewonderen hem om zijn harde en noeste 
arbeid, vooral toen zijn kinderen nog klein 
waren, om hun iedere dag te geven wat hij 
dacht dat hij geven moest. l edere dag, zelfs 
zijn laatste levensdag, was hij In de weer met 
zijn werk op de boerderij . A lles moest bij hem 
schoon zijn . alles moest In orde zijn . Toen hij 
op wat oudere leeftijd de resultaten van zijn 
arbeid kon overzien, kon hij daarvan intens 
genieten en hij gebruikte vaak de volgende 
zin: "Het is nergens zo goed als In je eigen 
huls". 
Vader had een groot en sterk geloof In zijn 
Schepper. De verni euw ingen in Kerk en Maat
schappij kon hij moei lUk aanvaarden en hij 

maakte zelf zijn keuze in de veranderingen 
waarvan hij dacht dat ze op de lange weg naar 
de hemel lagen. 
Na zijn eerste ziekteaanval was hij dankbaar 
dat hiJ weer was opgeknapt en genoot intens 
van het leven, van zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen en die hij het liefste om zich 
heen had. 
Lieve moeder, graag was ik nog wat langer bij 
j ou en onze kinderschare gebleven om samen 
te genieten van al hetgeen wat wij in ons ge
zamenlijk leven hebben opgebouwd. 
Lieve kinderen en kle inkinderen, bewaar de on
derl inge harmonie en saamhorigheld zoals we 
dat altijd gekend en beleefd hebben. Mogen we 
elkaar allemaal in de hemel terugzien. 

" Als je wi lt dat het je goed gaat, zorg er dan 
voor dat een ander het nog beter gaat". 

A . H. Bijen. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

A. J. Bijen-Wolthuis 
kinderen en kleinkinderen 
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