André is geboren vlak voor de ooíog. Dat was jammer voor hem. Hij had anders
een1derc start kunnen maken. Als kind is hij raak ziek 3eJNees,t, tot grote zorg van

Ter herinnering aan

zijnouders.Hlheeftopzi'ineigenrrnnierinwllinggege'/d\aanzijnlanen.Datging
óp een heel aparte möni€r. Een mania die respect afdwong bij ziin omgaring' Htj
was sterk en kachtig, iets wat goed uitl«v'am bÍ het werk dat hij deed. veel mensen

at"/,é 87*'r/*r*
1 O juli 1935 te Ubach over \íorms en overleed op
1ó april 9003 in woonvorm de Str€ep t€ Landgraaf'
.19
apíl in de St. Josephkerk te \íaubach vond de
Na de uit\aartdienst op
craïlati€ plaöts in het crematorium teHeerleÍ],.

Hij

wad geboren op

heinneren zich hem voorovergebogen werkend m€j'. een sfaatbezem ergens in de
gemeerfte \íaubach. op z'ijn nnnier was hij een rnarkant figuur. Maakte gemakkelÍk
ilenden, was joviaal en altÍd te vinden vooÍ een graple. Tijn lach was aanstekel'i.i(
zljn opmerkingen heel vaak raak. Hij genoot von elke dag. Thuis in de RuitersÍöat op

eenpldzittendvanwaarhijdeomgolinggoedindegatenkonhouden,daaÖij

koffie en een sigaret. Dat was écht André.
had "alles im griflen was in ziln elqtq'ft.
Zín dagelÍkse w«k in 't Brókske in Craubeek was iets wat hij totw deed. De ritjes in
dl uusl zun idee over zijn verlofl<aar! het buurten in de omgering , hdr hoorde

eat muzid$evan "doa onge", een kopje
Hr1

a

plezier. Opvokantie gaan, jarig z'i1n, hd grotefeest toen hij ó5 werd, we*en op de
lindaboerderU, zijn bl1iheid als er bezoek l«vam en zUn troB als hij iets biizondas
had gedaan óf er iets bijzonders was gebeurd. lvÉ. een kleine aanmoediging

vqteldehij er hele verhalen over.
Toen hU zi&werdbleeÍhrtj toch vertÍouwen houden in hell..,q. Zonder te klagen
ZUn
en vol Éoop onderging hij de vermindaing van zi.in lichamel1ke rnogelUkheden.
laatíe woorden wàren zelfs woorden van troost voor ziin zussen die verdrietig

De familie en woonvorm de Sreep danken u voor uw medele'len en
aanwez§heid bij de uitvaart.

waren over zijn to€stand.

tot hd eindetoe vol liefde en aandacht voor Andre gqorgd. Ovq
in dit loten is gezegd dat het zo heeft moeten zijn. vooral de lidde
uren
zljn laatste
en harmonie tussen alle betrokken€n n|aakten deze urqt tot eató;tjzondae ervaring'
ledereqt
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De zcwekq'tdienst zal plaatsvinden op zondag 95 mei om 1 1 5 uur
de porochiekak H. Joseph te !íaubach.
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