
In God> paradijs is opgenomen 
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1111t1l:u•·e van 

Hendrikus Johannes Bijen 

Ze: "·erd t•boren 1• Urmond op 11 juli 189J. Zt o><rlttd. na het onl· 
vangtn van het Sacrament van de Zieken, op 87-janie kdllJd in hn 
Ho1c Heem te Uithoorn op 15 januari 1981 en werd 20 ianuari d.a .v. 
b<:graven op de Algement Begraafplaats IC Uithoorn . 

Ze YrU ctn vrouw, die h~ 'verleden kon doen herleven door erover te 
vertellen. ~n dal httfl 1t Vttl gedaan. Je raak1e gcl>oc1d, al\ te be· 
o;chrttf h0t het er aan toeging in hel Limbur1 van haar jcuad. in het 
dorp en in de kerk . Het verhaal over de aankomlit in Amc;terdam, over 
het maktn van de ttr••• vrienden en over de gelukkige jaren daar hccf1 
1e noa verteld een week voor haar overlijden. In alles klonk een •oon 
nuchterheid door. maar ook een resoluutheid, die ze, al weduv•1e met 
•1 jaar cn achtcrNij•end m<1 drie kindcrtn, ook "cl nod11 had. 

Ondanks een Sltrk vennmderend gezicbm·ermogm httft lt in het lfo-
1c Heem te Uithoorn, dict11bij haar doch1cr, S<hOOIUOOll en klank in· 
deren, not ten StlukkÎJC t ijd gtl\ad. Sttrk lttfdt Lt ook mtt, nsenlijk 
lot bet rindc toe, mn hft •dm ,.,tt in de paroc:hJe. l olana zt kon. 
•lb Le '11ondap om 10.00 uur prnnit. 

l~ >trtdck o>cr het v<rlcdcn, maar leefde ook altijd ll<rk 1oe naar de 
toekom" . Dal kcnmtrk1e haar. Intens kon lt zi<b al >trbcu1cn op een 
huwelijk\ft<SI, ttn doop or ttn verjaardag. Haar barokkenhcid bij 
de poliuck en bij de ka1hobeke kerk van Nederland v<rti<-ra 10 nitt. 
En ha~u voorkeur sprak ze onomwonden uit. 
Zo werd haar levtn gedragen door een stoer acloof, dai iet• van
zelfaprckcnd• en ttnvoudigs had. Ze heeft la1en 1ien, dat t<:hl geloven 
niets met aelttrdhcid maar alles mei krach1 te maken httrt. En die 
kracht puuc i.c tot het einde toe uit de sacramenten "'an de kerk en uit 
haar 1ehcd. 
lo willtn wij nu bidden voor haar: 

God, oou~rona tn einddoel van het le-.n. 
laat nicu "an dit maucnlc"·cn verloren gun . 
Laat, " •• zij acdaan hccfl. ten goede 
komen aan dt1e "creld. 
Dal aI"a1 haar hcilig "" gtt<rbicdiad mai 
worden door men~, die na haar komm. 
Dal u tot on." mag blij\cn spreken in alles -.aann 
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