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Dankbare herinnering van 

ANDRé GENGLER 

André werd geboren te Erica op 13 ok
tober 1959 en gedoopt met de namen 
Andreas Hen ri cus. Na een vreselijk auto
ong eva l , dat hem op weg naar school 
in de vroege morgen van 26 maart 1969 
overkwam , is hij een week later, op 3 
ap ril , in het z iekenh uis te Emmen over
leden . 

De Heer Jezus heeft eens tegen zijn leer-
1 ingen gezegd : 

" Wie van jullie zich k lein voe lt 
[als dit k ind , 

di e is de grootste in Gods 
[Koninkrijk , 

Als je niet wordt als een kind, 
kun je dat Konink r,ijk niet 

[binnengaan '' . 

S'.elde Hi j daarm ee aan ons all en niet 
het kind ten voorbeeld? Tot in het diep
ste van ons hart z ij n w ij get roffen door 
dit heengaan van de k le ine André. Maar 
tege lijk zijn w ij dankbaar voo r de vreug
de, d ie hij ons in z ijn korte leven van 
negen jaren heeft gegeven. Wij denken 
terug aan de b li jde dagen: een li ef kind 
in het gezin bij vader en moeder, broer
tjes en zusje , op schoo l , bij zijn vri end
j es en bij allen waar hij kwam. Hij was 
e~n kind , dat all er harten had gestolen. 
Hij kon van ied ereen houden en iedereen 
hi el d van hem . Hij was geboren voor het 
geluk. Zelf sprak hij al ti jd over de " zeven 
geluksdagen" van de week. Dan ineens , 
O;J weg naar school , het ongeluk . Er 
was geen hoop meer. Nog een week 
heeft hij bewusteloos in het ziekenhuis 
ge legen om als het wa re iedereen ge
legenheid te geven afsche id van hem te 
nemen. 
Het leven dat God een maal heef t gege
ven, za l Hij n iet wegnemen. Daarop be
rust ons geloof dat André nu bij ons 
a ll er Vader zijn blijde leven voortzet. 
Dat zij ons allen tot troost' 


