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In dankbare herinnering aan 

Arnold Jörissen 

Door een noodlottig ongeval in Italië werd Arnold 
op 27 jarige leeftijd uit ons midden weggerukt. Na 
de plechtige eucharistieviering in de St. Pancra
tiuskerk te Albergen hebben wij hem aldaar te 
ruste gelegd op 13 juli 1993. 

Ontsteltenis, omslaand in intens verdriet omringt 
ons allen . Woensdagavond 7 juli; verheugd is 
Saskia dat zij vrijdags naar Arnold in Italië kan . 
Dan komt plotseling het bericht dat Arnold een 
ernstig ongeluk heeft gehad. 
Verslagen zitten we bij elkaar, wachten op ver 
dere informatie. Even na 18.00 uur komt de 
melding dat hij is overleden. Het is alsof een stuk 
van jezelf wordt uitgerukt. 

Arnold genoot met hart en ziel van zijn motor en 
ging zo graag een eindje toeren, alleen of met 
vrienden. Wij gunden hem allen dat plezier. Een 
" ducati " was zijn grootste wens, het werd zijn 
laatste. 

Arnold was iemand die eerst goed nadacht voor 
hij iets deed en daarbij streefde naar perfectie. 
Als hij het dan eenmaal in zijn hoofd had, moest 

het ook zo uitgevoerd worden, daarin kon je hem 
rustig eigenwijs noemen. 
Dat gold zeker ook voor het werken aan "zij n 
F-16" . Zijn vertrouwde omgeving was hem dier
baar en dan was hij ook op zijn best. Aan 
veranderingen daarbinnen had hij een hekel. 
Arnold kon goed luisteren en zijn rustig karakter 
straalde uit naar anderen . Arno ld was joviaal , 
hield van uitgaan, maar was ook bezorgd om zijn 
familie en Saskia . 
Hij was bang dat Saskia te hard werkte en 
ongerust om zijn moeder. 
Hij had een hart van goud en kon moeilijk dingen 
weigeren . 
Volgende week zouden hij en Saskia 7 jaar bij 
elkaar zijn, het heeft niet zo mogen zijn . 

Van hem nemen we vandaag met intens verdriet 
in ons hart afscheid. 
We zullen hem verschrikkelijk missen, maar zijn 
dankbaar voor zijn liefde en leven. 

Voor uw medeleven , op welke wijze dan ook 
danken wij U hierbij oprecht. 

Fam. Jörissen 
Fam. Olde Weghui s 

Albergen, juli 1993 


