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In dankbare herinnering aan 

André Lesscher 

Overleden 16 april 2013 te Hengelo. 

André is geboren op 30 mei 1941 te Saasveld. 
Samen met zijn vijf broers en een zus groeide hij 
op in Saasveld. Op 15 juli 1967 trouwde hij met 
Gré. Samen kregen ze twee kinderen. 

André is al vroeg begonnen met het repareren 
van auto's, zijn eerste twee jaar in Hengelo. Maar 
door zijn ondernemersdrang ruilde hij zijn passie 
al snel in om dit vanuit de smederij bij zijn vader te 
gaan doen. Kort daarna vestigde hij zich aan de 
overkant van de smederij, zijn eerste garage waar 
alles uiteindelijk begon. 
Beetje bij beetje werden ze groter en groter, sa
men met Gré deed hij dat met plezier en vol over
tuiging. 
Door het succes en in het bijzonder voortkomend 
uit het dealerschap met Nissan kregen ze vele 
mooie reizen aangeboden hiervan kon André dan 
ook enorm genieten, vele bijzondere momenten 
vaak vergezeld met zijn drankje en zijn sigaar, An
dré ten voeten uit. 

Ook sporten en zijn hobby's typeren zijn karakter. 
Voetballen, tennis, hardlopen, skiën en zeker mo
torrijden waren voor hem de ultieme uitlaatklep, ja 
André hield van sport en bedreef dit alles dan ook 
met een onuitputtelijk fanatisme, hierbij vergat hij 
wel eens zijn leeftijd maar daar wilde hij nooit wat 
van weten. 

Dinsdagavond was voor André speciaal, ook na
dat hij gestopt was met tennis was hij een vaste 
tafelgast voor een kaartje leggen met zijn tennis
maatjes, deze avonden sloeg hij dan ook zelden 
over. 
André was soms een man van weinig woorden 
maar was ongelofelijk trots op zijn vier kleinkinde
ren , deze waren zijn lust en zijn leven, voor hen 
washijdanookeensuperopa. 
Jammer genoeg kreeg hij in mei 2009 te horen 
dat hij ongeneselijk ziek was, hierbij legde hij zich 
niet neer, maar vocht voor wat het waard was om 
een langer samenzijn met zijn dierbare familie te 
realiseren, ongelofelijk respect hoe hij zich staan
de hield in deze soms zware tijden. 
Toen echter bleek dat hij deze strijd nooit kon win
nen zagen wij langzaam de kracht en ongekende 
strijdlust uit zijn ziel en lichaam verdwijnen, hij 
was met vele dingen nog niet klaar maar de tijd 
werd hem niet meer gegund om het af te maken, 
helaas. 

Zijn wens was om de laatste dagen thuis door te 
brengen maar gezien zijn gesteldheid was het 
niet verantwoord deze wens in vervulling te laten 
gaan , wel zijn wij als familie enorm blij hem te 
hebben opgebaard thuis, waar alle tijd en ruimte 
was voor een waardig en liefdevol afscheid. 

Lieve André , pa en opa bedankt voor alles, blij dat 
je er was we zullen jou enorm missen. 

Gré, kinderen en kleinkinderen 

Graag willen wij u bedanken voor het medeleven 
dat wij hebben ondervonden tijdens de laatste 
maanden en na het overlijden van André. 


