
Ter herinnering aan onze broer, zwager en oom 

ANDREAS JOACHIM SILDERHUIS 
HIJ werd geboren te Saas,eld, 16 augi;stus 1~21. 
Op 60 1ani;e loeft•Jd is hij in de vroege morgen 
van donderdag 24 december 1981, ook in het 
ouderll;k huls, overleden, plotseling, maar niet 
geheel onverwacht, nog geen zes weken na de 
dood van Johan, tot wie hlJ vaak zei: "de dood 
komt als een dief in de nacht'', op 14 november 
j.I. Tijdens een plechtige Eucharistieviering en 
Uitvaart In de parochiekerk van Saasveld op 28 
december da v. hebben wtj ook van André af
sche•d moeten nemen. Zijn lichaam hebben wij 
op het kerkhof aldaar aan de aarde toevertrouwd 

m geloof aan de glorievolle verrijzenis 
ven de doden. 

André heeft heel zijn leven in het ouderlijk huis 
gewoond, en zo leng hij kon heeft hij er op de 
boerderij gewerkt Al vele jaren liet zijn gezond
heid te wensen over, maar over zichzelf en over 
zijn gezondheidstoestand liet hij zich niet uit; hij 
hield zich flink, wilde niet weten. dat hij zo ziek 
was en heeft ook nooit enige klacht leten horen. 
Menige keer moest hij in een ziekenhuis worden 
opgenomen. HU bleef graag in alle bescheiden
heid op de achtergrond; zijn ziekte liet hem niet 
onverschillig, maar hij praatte niet of nauwelijks 
over zichzelf, ook zijn eenvoudig diep christelijk 
geloof moest onopvallend blijven; on de kerk had 
hij zijn vaste plek In een hoek, bij het kapelletje 
van O L. Vr. ven Altijddurende Bijstand. HIJ kon 
iemand wel eens onverbloemd de waarheid zeg
gen, maar In ongunstige zin over iemand spre
ken. deed hij nooit; en met wie hij goed kende, 
onderhield hij goede contecten. André had het 
niet altijd gemakkelijk In het leven. In zijn goede 
dagen, de dagen van zijn gezondheid, kon hij 
houden van het leven, zich ontspannen In de 
voetbalsport, vooral als supporter van een goede 
Twentso club: hij kon meeleven met vreugde en 

verdriet van anderen, hij kon opgnan in zijn werk 
.JP de boerderij. in zun hobby's; het vee }.n de 
weiden, z!Jn kippen en eenden, zun jact.t h•J kon 
~Jlhgheden en grepp1co voorvallen ophalen uit 
het verleden, daarover boeiend vertellen en har
telijk laC:1cn; Andre onthield a.Jes en wist het 
s;;reken en het doen van zoveel mensen i;et:cuw 
na te co~t<>en en echt p1ezler daarin hebben. 
Maar in minder gezonde dagen, in tijden van 
0"8rs;>ann1ng, kwam to vooroch~n. hoe ernstig en 
serieus van aaro hij eigen!•Jk was. Als een mens 
geen mens meer heeft, die '1em nabij is en om 
hem geeft, dan voelt hij zich ven God verlaten. 
André had d,t gevoel wel eens, en dan was hij in 
zijn wel-ziJn geheol toevertrouwd ean de ander, 
die om hem geeft en zijn eenzaamheid weg 
neemt; beves!lging, waardering en begripvol aan
wezig zijn riótlen hem weer op. Een mens ver
langt in feite le:nand, die zo goed Is als God, zo 
trouw, zo gedu!d1g. Soms kon André de gebeur
tenissen en dingen uit hot leven en het werk 
van elke da;; niet in zijn leven plaatsen; dan kon 
hij zich ongelukkig voelen en bedreigt, wist hij 
zich n;et veilig c:n geborgen. Vlak vóór haar over
lijden vertrouwde onze moeder heer grote be
z~rgdheid ~•erover oen ons toe: en André heeft 
de dood van moeder nooit goed kunnen verwer
ken en als een echt kruis meegedragen. André 
w3s dari ~eheel toevertrouwd aan het ouderlij'< 
huis en aan het leven op de boerderij; daar 
waren a'tijd mensen hem nabij; zij hielden hem 
overeind. Moge André nu leven bij God in 
eeuwige vrede. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Voor Uw hartelijk medeleven, ons betoond bij 
het plotseling overlijden en de begrafenis van 
onze dierbare broer, zwager en oom, betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

De famllle Sllderhuis 


