
Ter nagedachtenis aan 

ANDRIES VAN DE WIEL 

echtgenoot van 

Pelagia Maria van Helsland 

Op 18 oktober 1900 geboren te Oudheusden. 
Op 14 november 1978 overleden in het 
Diaconessenhuis te Breda. Na een eucharistie
viering in de parochiekerk van de Heuvel 
hebben wij hem op 17 november te rusten 
gelegd op het kerkhof aan de Haagweg te 
Breda. 

Vele levensjaren hebben de man van wie wij 
vandaag afscheid nemen, tot het inzicht 
gebracht dat een mensenleven alleen dan 
waarde heeft, als je onvoorwaardelijk klaar 
staat voor elkaar. Dat heeft papa meer dan 70 
jaren op zijn eigen bescheiden wijze proberen 
te doen voor mama, voor zijn kinderen en 
kleinkinderen en voor ieder die een be· 
roep op hem deed. 
Als jongeman verliet hij de Langstraat om zich 
aan te sluiten bij de marechaussee en later bij 
de gemeente· en rijkspolitie. Het waren jaren 
waarin hij veel mensen voor zich innam door 
zijn groot rechtvaardigheidsgevoel: men had 
graag met de wachtmeester te doen. 
Voor zijn gezin was hij een liefhebbende vader 
die • samen met mama · zichzelf alles ontzegde 
voor het geluk van de kinderen. Voor hun 

toekomst verhuisde hij van Zeeland naar 
Brabant. 
Zware beproevingen bleven hem niet bespaard 
maar door zijn diep geworteld geloof en de 
steun van mama wist hij alles te aanvaarden, 
óók het ouder-zijn van een zorgenkind. 
Zo rijpte hij tot een wijs man die een milde 
kijk had op vele dingen en aan wie talloze 
mensen raad kwamen vragen. 
Waar zijn gezin ook heentrok, steeds had papa 
zo spoedig mogelijk een volkstuintje, eerst om 
de vele mondjes te stoppen, later om via 
mama veel weg te geven. Het was zijn lust en 
zijn leven. 
Samen met mama dacht hij al aan de gouden 
bruiloft in 1980. Het heeft niet zo mogen zijn, 
maar als familie zijn wc intens dankbaar, dat 
we hem zo lang in ons midden mochten 
hebben. We zullen hem heel erg missen. 
Vertrouwend op God en op de Wonderbare 
Moeder van den Elshout heeft papa nu zijn 
levensloop voltooid om verder te leven in een 
andere wereld. Van daar zal hij · zo geloven wij 
· als een vader voor ons blijven zorgen. Kan 
het anders, als je zó dicht bent bij de allerbes· 
te Vader die er is, God zelf? 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel
ling betuigen wij u onze oprechte dank. 

P. M. van de Wiel-van Helsland 
Kinderen en kleinkinderen 




