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Dankbaar gedenken wij 

MARIA HE"'DRIKA BIJEN 
weduwe van 

GERHARDUS LAMBERTUS BOSSI"'K 

Zij werd geboren te Weerselo op 18 fe · 
bruati 1900 cn i5 gesterkt door de Sakra· 
menten der Zieken. overleden op 21 mei 
1985 Biddend hebben we afscheid van haar 
genomen In de St. Plechelmuskerk te Ros 
sum (0 ). op 25 mei d.o.v. en haar daarna 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar 

Moeder en oma is heel lang een sterke 
vrouw geweest. die blijmoedig en optimis· 
tisch haar raak vervulde. allereerst in haar 
gezin. maar die daarnaast ook van harte haar 
diensren aanbood aan al wie op haar een 
beroep deed. Altijd stond zij klaar en zü 
vond haar geluk in het geven van liefde 
aan anderen 
Haar levensweg is niet gemakkei Uk geweest. 
Meermalen werd zü geconfronteerd met de 
dood in haar di rekte omgeving: In 1948 
reeds toen haar man overleed en de zorg 
voor een groot qezin geheel op haar schou· 
ders kwam te rusten. Ook het overliJden 
van haar oudste zoon en later van een klein· 

zoon liet diepe wonden na Maar met een 
bewonderenswaardige moed pakte zü tel
kens de levensdraad weer op En toen zij 
ruim een jaar gPieden vanwege haar zwakke 
hart haar zelhtantJiqe woning moest ver· 
wisselen voor het verbliJf in een bejaarden · 
centrum. wist zij zich daarin wonderwel te 
schikken Haar grote aanpassingsvermogen 
maakte dat zij er zich al gauw rhuis voelde. 
De laaNe maanden namen haar krachten 
snel af. tot zij uiteindelUk in alle rust het 
leven aan haar Schepper kon teruggeven. 
Haar heengaan zal voor velen een gevoelig 
verlies zün. Toch mogen we door ons ver· 
drie! heen dankbaar rerug1ien op een lieve. 
zorqzame en diep gelovige vrouw. die haar 
welbestede leven bekroond zal zien met de 
eeuwige heerlijkheid. 
Rust in vrede I 

Voor uw bl[jk van medeleven tüdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma zeggen wij U onze 
oprechte dank. 

Kinderen. klein· en 
achterkleinkinderen 


