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In dankbare herinnering aan 

Maria Gesina Bijen - Voss 
(M'ejke) 

sinds 1963 weduwe van Antonius Bijen. 

Ma werd op 13 oktober 1901 te Weerselo geboren. 
Na eerder voorzien te zijn van het H. Sacrament der 

Zieken is zij thuis op 30 januari 2004 overleden. 
Op 3 februari 2004 hebben wij haar tijdens de viering 
van de H. Eucharistie voor het laatst in ons midden 

gehad, waarna we haar te ruste hebben gelegd op het 
parochiële kerkhof te Weerselo. 

Ma werd geboren aan het begin van de vorige eeuw. Na 
een lang en intensief leven is zij van ons heengegaan, 

onze lieve moeder en oma. We kijken met liefde en 
dankbaarheid terug op haar leven met ons. 

Zij was een werkzame en zorgzame moeder. 
Naast de zorg voor haar eigen gezin, 

na haar huwelijk met pa 
uitgebreid met 9 kinderen, was er ook de 

zorg voor de boerderij en haar ouders. 
Omdat pa ziekelijk was, kwam veel werk 
en veel zorg op haar schouders terecht. 

Samen met haar oudste zoon deed ze de boerderij. 
Ze was een boerenvrouw in hart en nieren, vroeg 

opstaan, belangstelling voor de natuur en tot 
op zeer hoge leeftijd ging ze nog met 

Bernard mee de stal in. 

Ze was trots op haar kinderen en toen die later hun 
eigen weg hadden gevonden in het leven werd de zorg 
om het gezin iets minder. 
De komst van de klein-, en later ook de achter
kleinkinderen, voegde een waardevol geluk aan haar 
leven toe. Ze kon hiervan intens genieten en toonde ook 
veel belangstelling voor het wel en wee van de jeugd. De 
viering van haar 100-ste verjaardag was een mijlpaal in 
haar leven. Dankbaar en trots keek zij hierop terug . Haar 
hele leven heeft ze veel steun en kracht geput uit haar 
geloof, zeker na het overlijden van pa in 1963. Haar 
devotie voor Maria was oneindig, daartoe zullen haar 
bedevaarten en het bezoek aan Lourdes, enkele jaren 
terug, zeker aan hebben bijgedragen. De laatste 
maanden werden moeilijk. Haar krachten namen af en 
haar wens om thuis in alle rust te kunnen sterven is 
vooral mogelijk geworden door de goede en liefdevolle 
zorg van Bernard, waar ze erg dankbaar voor was. Met 
de woorden "ik ga weg" heeft zij in het bijzijn van haar 
dierbaren en in het volste vertrouwen haar leven in de 
vroege ochtend van 30 januari 2004 losgelaten en is zij 
opgenomen in het Hemelse Huis van de Vader. Hier zal 
zij voortleven in het vertrouwen dat zij daar de eeuwige 
rust heeft gevonden. 

Voor uw getoonde belangstelling en medeleven zeggen 
wij u onze hartelijke dank. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar de Thuiszorg, 
dr. Bloemen en de andere huisartsen van Weerselo
Oldenzaal waar wij altijd een beroep op hebben mogen 
doen en de oppascentrale van de Stg. Welzijn Ouderen 
voor de liefdevolle verzorging en aandacht die aan onze 
moeder geschonken is. 

Kinderen . klein- en achterkleinkinderen 




