
In de vrede van Christus rust 

ANDRÉ DEN BIEZEN 
Hij zag het levenslicht m Wemel 
op 26 oktober 1958. 

Een tregosch ongeval deed dit jonge leven 
eindigen op 14 meert 1978. nog voorzien 
van het H. Oliesel. 

Op 18 maart vertrouwden wij zijn jonge 
lichaam toe aan de aarde en legden wiJ hem 
neer .n de handen ven de levende God 

t 
Na twee weken van hoop en verwechtong, van 
twijfel en angst. la er een eonde gekomen aan 
deze martelende onzekerheld 

Wij hebben God gebeden om wet het best was 
voor Andrê. Mensel~kerwl)ze heeft God onze 
gebeden verhoord. W~ zUn Hem er dankbaar 
voor. Toch zijn onze pijn en verdriet er niet mln· 
der om. 

Zijn leven wos kort, maar vol vreugde en plezier, 
want mtens heeft hiJ van het leven genoten. 

Graag ging hij met zijn vrienden om en speelde 
dan altijd de hoofdrol. Als André binnen kwam, 
dan begon pas het feest. Dan was er plezier en 
gezelligheid, want hiJ had altijd wel grappen, 
waardoor hij enderen kon laten lochen en ver· 
maken 

Uoterlljk kon hiJ wel eens onverecholllg over· 
komen. maar onwendog had hij een hart van goud 
en een droftbuo was altijd gauw weer vergeten. 

Spontaan als hij was, stond hiJ altijd direkt klaar 
om anderen te helpen en vader hoefde nooit 
vergeefs een beroep op hem te doen 

André, we missen je heel erg. maar we troosten 
ons met de gedachte dat je nu voor altijd ge
lukkog bent bij moeder In de hemel 

BliJf aan ons denken. Ook wij zullen je nooit 
vergeten. 

Uw medeleven, betoond na het overlijden en bij 

de begrafenis van mijn lieve zoon en onze broer, 

zwager, neef en vriend. was voor ons een grote 

troost. Hiervoor zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 

FAMILIE DEN BIEZEN 

Wemel, maart 1978 


