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Herinnering aan 

ARJAN NOLLEN 

Geboren in Albergen op 22 september 1974. 
Overleden in Lourdes op 15 oktober 1990. 
Hij werd begraven op het parochiekerkhof 

van Zenderen op 20 oktober 1990. 

Een kwaadaardige ziekte maakte binnen 
een jaar een einde aan dit veelbelovende 
jonge leven. 
Maar juist in die ziekte heeft Arjan laten zien 
wat voor een fijne kerel hij was. 
Ook vóór zijn ziekte was hij een prettige, 
sportieve knul met wie je gemakkelijk 
vriendschappel ijk omging en was hij thuis 
de prettige oudste zoon. Maar tijdens zijn 
ziekte is hij uitgegroeid tot een volwassen 
persoon waar je alleen maar vol bewonde
ring en met eerbied aan terug kunt denken. 
Hij wilde graag leven. Hij had er alles voor 
over om, desnoods gehandicapt, door het 
leven te gaan. Hij onderging de pijnlijke be
handelingen met een optimisme, waar je stil 
van werd . Hij bleef de sportieve, levenslus
tige jongen van voorheen en was er met 
iedereen die er bij betrokken was, trots op 
dat hij ondanks zijn ziekte het MAVO
diploma heeft gehaald. 

Bijzonder groot is hij geweest in het zich 
schikken in de situatie. Hij was nooit zielig . 
Bleef heel graag met zijn kameraden plezier 
maken en was in staat door zijn positieve 
kijk op het leven, zijn ziekte voor zijn ouders 
en broer en zijn talloze vrienden draaglijk te 
maken. Hij raakte niet in paniek, hij werd 
niet opstandig, hij bleef kracht putten uit een 
onwrikbaar geloof in God en Maria, die hem 
zouden kunnen helpen. Zijn laatste wens, 
een bedevaart naar Lourdes te mogen ma
ken is vervuld . Daar is hij gestorven, rustig 
en zonder protest. 
Hij was groot en bewonderenswaardig, 
ondanks zijn jonge leeftijd . 
Zo zal hij blijven voortleven bij zeer velen . 
Arjan, bedankt. Je was geweldig. 

,,Flink was je je hele leven. 
Moedig ben je tot het eind gebleven. 
Flink wil je nu dat wij zullen zijn. 
Maar afscheid van jou nemen, 
dat doet ons zo'n pijn. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het over
lijden van onze zoon en broer Arjan zijn we u 
heel erg dankbaar. 

Familie B. Nollen 


