
Ter gedachtenis aan 

HENCRIKUS BIJNEN 

weduwnaar van 

Anna Maria Catharina lvits 

Hij werd geboren te Strijp (Eindhoven) op 
16 juni 1895 en is gesterkt door het Sacra· 
ment van de Zieken overleden te Aalst-Waal
re op 3 januari 19 83. 
Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof van 
de Cicmensparochie te Nuenen. 

Het oude jaar was voorbij en het nieuwe pas 
begonnen, maar dat beleefde hij deze keer 
niet zo zeer. 
Zijn leven hier op aarde was ten einde en 
voor hem was er de overgang naar die 
nieuwe onbekende toekomst. Een nieuw 
jaar draagt ook altijd dat onbekende in zich, 
maar het nieuwe leven voor een mens is een 
geloof, waarop hij vertrouwt. Daar is niet 
die onzekerheid, die een mens onzeker zou 
maken; integendeel, hij durft er op te ver
trouwen. 
Hij durfde daarom die stap rustig te zetten, 
want hij was niet meer gehecht aan dit leven 
hier. Hij had 87 jaar mogen leven en was 
daar dankbaar voor. 
Ook al was dat een leven gewee~t van hard 
werken , van veel zorg en bezigheid. 

Hij had .:lt ook graag gedaan voor zijn goede 
vrouw en zijn groot gezin. Dat vroeg veel 
van hem, maar met zijn liefde en inzet kon 
hij dat volbrengen. 
Zo had hij zijn leven geleefd, tot de tijd van 
rust kwam. 
Hij was daar blij mee en zelfs de laatste 8 
jaren dat hij niet meer in Nuenen woonde, 
waren voor hem toch mooie jaren geweest, 
met die goede verzorging in Aalst. 
Hij was daar tevreden en wilde niemand tot 
last zijn en hij zou niet vlug een beroep doen 
op anderen. Hij was wel dankbaar voor die 
goede verzorging. Dit leven is nu afgesloten. 
Het nieuwe is voor hem begonnen. Dit is 
het leven waarover Jezus spreekt, als Hij 
zegt: wie in Mij gelooft zal eeuwig leven 
hebben. 
Wij bidden tot God, dat Hij onze goede 
vader en opa voor zijn goedheid en trouw 
beloont met het eeuwig geluk in de hemel. 

Hij ruste in vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven bij het over· 
lijden van onze dierbare vader, groot- en 
overgrootvader betuigen wij U onze op
rechte dank. 

Kinderen, klein· en achterkleinkinderen. 


