
L1eg alsJeblieft met tegen me 
met over 1ets groots met over 1ets 

anders Liever hoor 1k het 
vermet1gendste dan dat je liegt. 
want dat1s nog vermet1gender 

Ueg met over liefde 
iets dat je voelt of 1ets dat 1e 

zou willen voelen L1ever word 1k 
bedroefd cbn dat 1e /legt 

want dal IS nog bedroevender 

Ueg met tegen me over gevaar 
want ik voel toch 1e angst 

en wat 1k gewaar word IS waar 
of 1k ken Je met en dat 

1S nog gevaarlijker 

Ueg niet tegen me over z1ekte 
11ever kiJk 1k d1e d1epte m 

dan dat 1k miJ verfJes m één 
van jouw lieve verzmsels, 

want daarmee verlies ik me dieper. 

Lieg met tegen me over sterven, 
want zo lang we er nog ZIJn 

vind ik dat toegangsloze 
niet mededelen wat Je denkt 

erger en zo veel doder 

Ter hennnenng aan 

Paul Bezuijen 

Door een noodlottig ongeval wat n1emand had 
verwacht is er een hele grote leegte ontstaan 
Paul1s plotseling helemaal Uil ons leven verdWe
nen. maar zeker noo1t Uit ons hart 
HIJ werd geboren te Denekamp op 23 september 
1952 alwaar hiJ opgroe1de 1n een groot gez1n 
De dood van zijn moeder Jacoba BeZUIJ&n
MeiJSberg overleden op 6 augustus 1971 heeft 
hem erg aangegrepen Maar hiJ verwerkle d1t m 
stilte 
Paul was iemand d1e het nooit teveel werd om 
anderen te helpen en stond altiJd voor ''edereen 
klaar ooK voor ZiJn vrouw L!a en zoon J1mmy 
ZIJn inmiddels overleden schoonvader M J Vos . 
heeft enorm veel steun van Paul gehad HIJ h1eld 
ooK van Paul alsof het ZIJn e1gen zoon was 
Paul zijn woorden waren altijd: MIJn werK IS miJn 
hobby en mijn hobby is miJn werk D1t werk deed 
hij met plezier bij het bedrijf Plegt-Vos en hiJ was 
een hele goede vakman. 
Hij hield ook veel van de natuur, waar hiJ dan ook 
menige vrije tijd doorbracht. 
Paul zal altijd een hele speciale plaats in ons hart 
en in onze gedachten houden 

We zullen hem m1ssen . 


