
"As te noe es één wáár kwam 
dan wus 1k ok hoe 'f doar boave~ 1s" 

Ter hennnenng aan 

Gerardus Sernardus Bijen 

'Gait van Roolfsköster" 

Hij werd geboren op 12 oktober 1925 te 
Weerselo 

HIJ is overleden op 13 oktober 2002 te 
Weerselo 

Na een uitvaartdienst op 17 oktober 2002 in 
de St Remtgtuskerk hebben we hem te rus
te gelegd op het R K kerkhof te Weerselo 

Als zeer gelovig mens 1s een lieve man 
goede vader en fiJne opa van ons heenge
gaan 
Op 17 JUli 1957 1s hiJ getrouwd met Mten 
Scheunnk en samen kregen ze 8 kinderen. 
Ze waren 45 )aar getrouwd 
Gerard was een mens van de natuur en 
boer m hart en meren 
De boerdenJ was alles voor hem Opa Boer
denj' genoot van de klemkmderen en vertel
de graag over vroeger Het overlijden van 
zijn zoon Herman heeft hem dtep geraakt 

De laatste jaren waren moetliJk voor hem 
maar als je vroeg hoe het me hem gtng ze'i 
hiJ ''Ait good. • ' 
In ZIJn dageliJks leven had hiJ een vast rit
me, ZIJn vaste stoel en plek aan de tafel, 
ZIJn vaste plek achter in de kerk en alles op 
z'n tiJd 
Mien was zeer zorgzaam voor hem en 
stond dag en nacht voor hem klaar 
Als we na een bezoek weer naar huis gin
gen zei htJ "Maakt gen ongelukken en 
komtWier 
Twee maanden geleden overleed ZIJn laat
ste zus HIJ had het er moeilijk mee, dat hiJ 
nu als laatste 'Roolfsköster" overbleef. 
Op ZIJn verjaardag, 12 oktober 2002, heeft 
hiJ ontzettend genoten, maar helaas, al 
enkele uren na middernacht werd hem al
les abrupt ontnomen 

Voor de belangstelling en het medeleven 
ondervonden na het overliJden en tijdens 
de begrafems van mijn man, onze vader en 
opa betuigen wij u onze harteliJke dank 

Mien BIJen - Scheunnk 
Kinderen en klemkinderen 

Weerselo, oktober 2002 


