
Bijzonder en gewoon 
gewoon een bi1zonder mens. 

Geboren in Stepelo op 22 juni 1923, is op de 
leeftijd van 75 jaar, op 15 april 1999 overleden 

onze lieve broer. zwager en oom 

Albert Waanders 

Na de uitvaart op 20 april in de parochiekerk te 
Beckum hebben wij hem te ruste gelegd op het 

parochiekerkhof. 

Zijn afscheid kwam onverwachts. We hadden goede 
hoop, hem nog enkele jaren in ons midden te heb
ben. Vooral zijn opzienbarende herstel van een zware 
longoperatie sterkte ons in deze gedachte. De nacht· 
rust van donderdagavond ging over in een eeuwige 
rust. 

Het doet pijn, nu het oudershuis zo plots leeg valt. 
Albert deelde zijn leven met 3 broers en 2 zusters, 
later bleven Anne en Gerhard met Albert het ouders
huis bewonen. Gedrieën gaven zij invulling aan 
ieders leven, elk op een eigen wijze. 
Familieleden, buren, vrienden en kennissen hebben 
op deze boerderij genoten van hun gastvrijheid. Wij 
kijken daar in dankbaarheid op terug. 

In het leven van Albert namen muziek, sport en cul
tuur een belangrijke plaats in. Zo bouwde hij een 
omvangrijk netwerk van contacten op, die tot zijn 
laatste dag intact bleef. Aktief betrokken bij zijn 

toneelvrienden van ' Levenslust", zingen in het Da
mes· en Herenkoor van de parochie, de bezorging 
van het dorpsblad BBB en onderhoud van de sport
accommodatie van sportvereniging TVO. 

Albert slaagde erin soepel contacten te leggen. Tij
dens vakanties, op een feest of in het ziekenhuis 
kwam hij snel met iemand in gesprek, mede door zijn 
brede interesse. Met velen bouwde hij een band op 
die hij zorgvuldig onderhield. 

Gen,eten kon hij van de natuur, hij fietste graag door 
het Altena-voetpad naar de kerk. Dit historische kerk· 
pad werd mede door hem plichtsgetrouw onderhou
den. 

Bijna vanzelfsprekend nam Albert na het overlijden 
in 1992 van Anne de rol van verzorgen en begeleiden 
op zich van zijn oudere broer Gerhard. Naar beste 
vermogen zette hij zich voor hem in. 
Albert was in zijn doen en laten een umek mens, soms 
nadrukkelijk aanwezig, dan weer bescheiden. Humor 
wist hij op zijn eigen wijze te waarderen. 

Nu zijn aardse leven ten einde is, beseffen wij hoe 
leeg de plek zal zijn in het oudershuis. We troosten 
ons om zijn hereniging met hen die ons voorgingen 
en hopen dat hij voor eeuwig gelukkig mag zijn. 

Allen die veel voor Albert hebben betekend en hem 
tot steun en hulp waren, zeggen w,j oprecht dank. 

familie Waanders 




