
Ter dankbare herinnenng aan 

TRUUS BIJEN · MAZELAND 
weduwe van Johan Bijen 

Zrj werd op 9 lebruan 1931 te Hengelo Ov. geboren. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken, overléed ZJj op 
11 november 1992 1n het Dr. P.C.Borslhuis te Hengelo 
Ov. Op 16 november waren we voor haar afscheid 
bijeen 1n de 0. L. Vrouwekerk, waarna we haar voor haar 
crematie naar Usselo hebben begeleid. 

Truus heelt haar levensweg volbracht Een weg van 
voor· en tegenspoed. Vooral oe laatste jaren was het een 
weg vol kruis en l11den. Maar daarvoor heeft ze ook veel 
vreugde gekend. Het meest heeft ze genoten van het 
kontakt met haar medemensen, want Truus was een 
gezelligheidsmens die aJtrid mensen om zich heen 
moest hebben. Het meest hee!t ze daarbij van haar man 
Johan gehouden. Samen deelden ze lief en '.eed, samen 
verwerkten ze de p).n dat ze geen kinderen Kl"egen, 
samen hielpen ze e·1<aar a!s er z ek:e en verdr.et was. 
Toen Johan op 19 februan 1990 plo:seli ng van haar werd 
weggenomen kwam er voor haar een verschnkkelijke 
leegte. Ze miste hem heel erg en verlangde er naar weer 
b1J nem te z1in. 

Ook de goede kontakten in de famiie waren voor Truus 
heel belangrijk. Vooral met het ouderlijk huis bleer ze 
zich intens verbonden voelen. Zij hield veel van haar 
neven en nichtjes. De petekinderen hadden een warm 
plaatsje in haar hart en ze genoot van de kinderen van 
haar neven en nichten. 
Truus had een grote kring van vrienden en kennissen die 

a'!en veel voor haar betekenden. Iedereen kreeg altijd 
een kerst· en vakan~ei<aart en geen ver1aardag vergat 
ze. 

Jaren1ang was ze een trouw lid van het koor van de 
0 L Vrouwei<erk. En wat heeft ze een plezier gerad van 
haar werk bij de drukken] op de pastone. All1Jd had ze wel 
een rake opmerking of kw1nks'ag. leoereen kon ook 
a]tijd bij Truus terecht Ze hielp iedereen en o1ferde 
zichzelf weg. 

De laatste levensjaren waren erg zwaar. Ze kampte veel 
met ziekte en daarbij kwam nog net verlies van Johan. Ze 
lag lange tijden in het ziekenhuis en tenslotte moest ze 
naar het Dr. P.C.Borsthuis wat voor haar zoveel als het 
afscheid van het leven betekende. Ze klaagde echter 
nooit en was bl11 en dankbaar dat zoveel trouwe 
bezoekers haar steeds opzochten. Haar rotsvaste 
geloof en haar gebed waren in al de jaren haar sterkte 
en steun. 

Oo9novemberontving ze ;n de kring van "aar far'lilie de 
Z eilerizalving. Het betekende veel voor haar, vooral 
0('1dat iedereen er was. Rurm een dag 'a:er heelt ze haar 
leven uit handen gegeven. Ze was bevrijd uit haar liiden. 
Met Johan hererrgá moge ze nu voor al~Jd leven in Gods 
Licht en Vrede. 

Uw hartelijke meeleven tijdens de ziekte en na het 
heengaan van onze onvergetelijke zus, schoonzus en 
tante 1s voor ons een grote steun en troost geweest. Wij 
danken u daarvoor van harte 

Familie Mazeland 
Fam1: e B11en 
Neven en nichten 

Hengelo Ov., november 1992 


