
"Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, 

t je langzaam alles wordt ontnomen 
en leven niet meer leven is, 

dan komt de tijd, dat het goed is" 

Annie Bijen - Strootman 
weduwe van 

Henk Bijen 
Zij is geboren op 12 augustus 1931 in Lonneker aan de 
Vergertweg en heeft daar haar hele leven doorgebracht. 
80 jaar heeft ze op dezelfde plek gewoond. 

Ze had 4 broers en 1 zus, waarover zij al op jonge 
leeftijd een gedeelte van de zorg op zich nam. 

In 1957 trouwde ze met Henk Bijen. In een zomerhuis 
bij het ouderlijk huis startten zij hun gezin. Samen 
kregen ze 3 kinderen; Rita, Marijke en Erik. 
Meer dan 52 jaar waren ze samen en na de 
pensionering van Henk onafscheidelijk. Ze kon ervan 
genieten om samen boodschappen te doen en op visite 
te gaan in hun auto. 

Het woord dat heel goed bij haar past, was zorgzaam. 
Ze was zorgzaam voor haar gezin, maar ook voor opa, 
oma en oom Herman. 
Later de zorg voor haar man, Henk Bijen. Haar hele 
leven draaide om zorg voor anderen. 
Door die zorg had ze minder aandacht voor zichzelf. 

Erg belangrijk voor haar waren de mensen om haar 
heen; kinderen en kleinkinderen. Samen met de 

kinderen en kleinkinderen een weekend naar Ommen; 
daar kon ze van genieten. Ook belangrijk voor haar 
waren die mensen die haar trouw kwamen opzoeken 
en bij wie ze haar verhaal kwijt kon. Op vaste dagen 
en tijdstippen kwamen er mensen op visite. En daart:>ij 
moest dan wel de tuin en het huis er picobello uitzien. 
En niet te vergeten, een bos bloemen op tafel. Met 
verjaardagen ging dit af en toe nog verder; dan werden 
de muren gesaust en de drempels gelakt. 

Ze was heel trouw aan mensen. Ook voor het trouwen 
met Henk Bijen. Ze kenden elkaar nog maar kort 
toen hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen in 
Nederlands-Indië. Zij heeft toen trouw 3 jaar gewacht. 

Haar mooie momenten waren als kinderen en 
kleinkinderen bij elkaar waren. Ze vond het belangrijk 
dat de band tussen de kinderen goed bleef. 
Ook van het samen winkelen met de dochters kon ze 
genieten. Kleding kopen die vaak standaard dezelfde 
week nog geruild moesten worden. 

De laatste jaren werden wat moeilijker voor haar. Haar 
gezondheid werd minder. Ze kon niet alles zelf meer, 
wat ze niet accepteerde. Ze vond het altijd al moeilijk 
om de mooie dingen van het leven te zien en de 
zonnige kant van het leven. Dit maakte het dat ze het 
niet altijd even gemakkelijk had. 

Annie, ma en oma, bedankt voor alles 
wat je ons hebt meegegeven. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van ma en oma willen wij u hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 




