


Dankbare herinnering aan 

Andreas Johannes Mulder 
André 

Hij werd 4 december 1972 te Erica geboren; 
werd gedoopt 21 januari 1973 en gevormd 
9 juni 1985. 
Zijn leven was een "naar school" gaan; na de 
lagere school de Mavo, daarna de middelbare 
Tuinbouwschool, maar het tuinder worden 
zag André niet zitten. 
Hij koos voor de techniek, hetgeen zijn lust 
en zijn leven werd. 
Hij volgde nu nog de M.T.S. in Emmen en 
in Groningen besturingstechniek. 
In Biddinghuizen liep hij stage. 
Groeiend naar volwassenheid werd André 
een levensgenieter; een gezonde jonge kerel 
die hield van goed en veel eten. 
Hij was zeer sportief en had een grote 
hechte vriendengroep. 
Steeds alles samen doen. 
Hij kwam zijn afspraken na, maar met het op 
tijd zijn had hij moeite; het wachten was 
altijd op André. 

En toch was hij vriend van iedereen. 
Wat hij deed was af, een echte perfectionist, 
niets aan het toeval overlaten. 
Het grote hebbeding, de auto was zijn trots. 
Als jongeman heeft hij gedroomd van een 
toekomst; wist mens en medemens te zijn. 
Dit jonge leven werd door een ernstig 
ongeluk plotseling afgebroken op 13 
december 1996. 
We hebben van André afscheid genomen, na 
een Woorddienst op 18 december 1996 en 
hem begraven op het R.K. kerkhof te Erica. 

Intens bedroefd heeft zijn dood ons getrof
fen; het mooie van zijn leven dragen we mee 
in ons hart. 
Hij heeft door zijn jonge leven zo zijn God 
aan ons beleden. 
In de hand van de Eeuwige weten we 
André geborgen ...... 

"Gedenk André Mulder, 
die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. 
Laat hem, die in de doop met Christus 
gestorven en herboren is, 
ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon. " 

(Liturgie van de overledenen) 

Voor uw medeleven, uw troost in deze voor 
ons zo droeve dagen, danken oprecht 
hartelijk: 

Ineke en Jan 
Ellis en Sjoerd 


