
Ter herinnering aan 

BERT BIE.'v\ANS 
echtgenoot van AdJe v.m c;"<>r. 

Geboren te Weert op 21 oktober 1912. Sinds 1964 
do<•r<•nart' te Solvolde. OvNieden hjdens de va
kantoe met zijn gezin in Zwed .. n op 14 Juli 1981. 
Begraven te Stfvoldc vanuit de parochiekerk van 

de H. Mauritius op 24 JUio 1961. 

RPrl was toen kondig Pn !Ot>gP\\ IJd dot'rt-narts. Hij 
hoPid van de dieren en "as betrokken bij het 
''·el en wee VJ.n de mcns<"n atln wie ze toebe· 
hoorden. In de kring van zijn gellil droeg hij 
ZIJn Vl'rantwoordelijkhcod speels en toch diep
gevoel tg. In zijn familie wa> hoj zeer bemond om 
zijn vroloJke hartelijkheid. HoJ had een brede 
belang;telling voor alle facettt'n vdn het kerke
lijk f:'n maat,thappelijk leven. 
Hoj leefde volop. genoor ook van het leven. Hij 
stond er modden on, samen met anderen, voor 
ander,.n. Hoj ;prak altijd po"tot'f Ovt'r men;en. 
Moeilijkheden zocht hij noet op, maar hij ging 
Z<• ook noet uit de weg. El'rliJk w>or ziJn mening 
oot komend, maar ook lui;terend naar de mening 
van anderen zocht hij steeds naar mng~lijkheden 
om allt- goede initiatieven te redll!;eren. 
HtJ hoeld v~n dP natuur, van blocml•n, planten 
en hom~n, ook van rnuziek. 
Op een moc>ie dag, genietend van de natuur 
sam~n mt-l zijn vrouw en kindtort•n, w~rd h1j uit 
ons m ddrn weggeroepen. Zó nnvt·nvou:ht en 
plohelons dat het hard en meedogenloos over 

om kwam. Deo ver~I•Renheid is groot, in 1IJn 
mooie gezin, bij zojn l~molie, zijn collega's, ZiJn 
vele vrienden. zijn parochoe, zijn mensen van 
de boerenbedrijvt'n. 
Bert, je zou noet willen, dat wij in die versla
genheid blijven. 
Je was een goed mens, een gelovig mens. We 
zijn je dankbaar. Wc hebben veel van je te 
leren. We willen doorgaan in jouw geest. 

God, vervul zojn doepste verlangens 
die hij koesterde voor zichzelf en 

voor on; allemaal. 

nu 't rouwrumoor rondom JOU is verstomd 
Cfe stoel voorbij •s. Cfe schuifelende voeten 
nu voel rk dat er 'n diepe stilte l<omt 
en 111 d1e sr./te zal rl< 1e opn1euw ontmoeten 
en telkens weer zal ik 1e tegenkomen 
we zeggen veel te gauw. het is voorb1ï 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen 
mot w1e JO was en ook met wat je zei 
ik zal nog altiJd grapJeS met jo maken 
we zullen samen door hel stille landschap gaan 
nu je mijn handen met meer aan kunt raken 
raak JO ml)n hart nog du1delijker aan 

(Toon Hermans) 


