


Onpeilbaar is ons verdriet, nu wij met een groot 
gevoel van onmacht denken aan onze lieve zoon 
en broer 

SANDER WIELENS geb. 26-04--1983 

die door een noodlottig ongeval op vrijdag 14 maart 
1997 om het leven kwam. In de Uitvaartviering van 
woensdag 19 maart in de H. Blasiuskerk te Bec
kum hebben we Sander herdacht en daarna naar 
zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof ge
bracht. 
Sander, nog maar 13 jaar oud. Geen woorden zijn 
te vinden bij dit onherroepelijk verlies. Voor velen 
misschien een gewone jongen, maar zo heel spe
ciaal voor Alphons, Margret en Jorien, zijn zusje. 
Een jongen die volop leefde, genoot van veel din
gen om hem heen. Hij hield veel van dieren en 
was graag op de boerderij van Frans om te hel
pen, maar voelde zich niet te groot om tussendoor 
nog even op de skelter te gaan zitten als daar de 
tijd voor was. 
Hij was gek met Nouska, de hond. Sander had ook 
veel aandacht voor kleine kinderen . 

Hij had grote belangstelling voor de computer en 
was daar graag mee bezig. Net deze week kwam 
hij thuis met een mooi rapport, waarmee hij goede 
vooruitzichten had voor de toekomst. 
Maar ook een sportieve jongen die van voetbal, 
tennis, schaatsen en zwemmen hield. 
Een jongen boordevol levenslust, vrolijk met een 
uitbundige lach die ons allen bij zal blijven en voor
al in het gezin van Alphons, Margret en Jonen 
bracht hij leven in de brouwerij. 
Het hart van Sander zat op de goede plek en dit 
hart, zijn hart, leeft nu verder in het lichaam van 
een medemens die het na het overlijden van San
der ontvangen heeft. 
Wat altijd zal blijven is de herinnering aan Sander, 
een lieve gezellige zoon en broer, een jongen met 
een opgeruimd karakter die we zullen missen, alle 
dagen van ons leven, maar die we in ons hart al
tijd bij ons zullen dragen , want: 

Telkens weer zullen we je tegenkomen 
zeg nooit het is voorbij. 

Slechts je lichaam is ons afgenomen 
niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Allen die van harte met ons meegeleefd hebben 
en ons steunden, wil len wij hartelijk danken. Uw 
aanwezigheid heeft ons heel goed gedaan. 

Alphons en Margret Wielens 
Jorien 



De vis 

Och, Och , Och , 
wat zielig toch 

gisteren was hij er nog. 

(pas geleden door Sander bedacht 
en voorgelezen voor de klas). 


