
Op Palmzondag eindigde zijn levensweg, 
een tocht vol goedheid en trouwe liefde. 



Voor pappa, 

LEO BIEMANS 
geb. 24-4-1917 t 8-4-1990 

Hij was de echtgenoot van Mien Biemans-Haver
kort, die hij op handen droeg en met zijn hart 
bewaakte. 
Hij had een leven vol zorg, maar wist dat om te 
zetten in zorgzaamheid .. . voor mamma ... voor 
ons, Anne-Marie en Ineke, zijn dochters, voor Jaap 
en Bart, zijn kleinzoons, voor Frank, zijn schoon
zoon, voor Rian, onze lieve vriendin. 

Hij heeft in zijn leven veel verdriet gekend ... maar 
had de moed om door te gaan. Hij putte kracht uit 
een rijke bron: ... Zijn liefde voor mamma, haar 
liefde voor hem, wij, kinderen daaruit geboren. 
Hun huwelijksjaren vol goede momenten, een 
warm nest voor ons om te groeien tot wie wij zijn. 
Toen mamma zó ziek werd, dat hij niet meer zélf 
voor haar kon zorgen, was dat het begin van hun 
einde. De kracht die hij op moest brengen was 
uitputtend. Hij wilde. Hij hád kracht, maar zijn 
hart werd leger. Wij moesten toezien, konden met 
al onze liefde niet voldoende aanvullen. Elk mo
ment dat dit wél lukte, was intens, vol warmte en 
gezelligheid. 

Een mens kan zonder hart niet leven. Pappa wilde 
wel, zijn taak was niet af, maar kón niet verder 
leven. 
In zijn slaap ging hij ... een Nieuw Licht binnen. 
Van zijn gezicht lezen wij dat hij mamma blijft 
volgen. Zij is dicht bij hem. 
Met en in zijn geest nemen wij zijn aardse taak over, 
samen met hen die ons daarin kunnen en willen 
steunen. 

Zijn leed is geleden. 
Zijn strijd is gestreden. 
Zijn weg gaan wij verder, 
Zijn Licht zal in ons schijnen, altijd en overal! 

Daarom geloven wij dat de pijn zal helen en het 
grote gemis zachter zal worden. 

Wij geloven uit naam van mamma, Mien Biemans
Ha verkort, dit zo te kunnen zeggen. 

Anne-Marie 
Rian 
loekeen Frank 
Jaap en Bart 

Op 12 april hebben wij hem, na de kerkdienst in 
Slagharen, op het kerkhof te Steenwijksmoer begraven. 


