
Verdrietig om het onvermijdelijke afscheid, maar 
ook in het geloof, dat hij zijn leven terug mocht 
geven in Gods hand, is hij van ons heengegaan. 
Voor ons een groot gemis. Wij begrijpen niet 
waarom. Maar met zijn allen zijn wij trots op hem 
en dankbaar dat hij de onze mocht zijn en zo 
hard vocht om bij ons te blijven. 
Moge hij rusten in vrede. 

Steeds opnieuw beginnen, 
dat is levensmoed. 

Wij danken u hartelijk voor het meeleven met 
papa en met ons. 
Het heeft ons allemaal erg goed gedaan. 
We hopen dat we ook in de toekomst op elkaar 
kunnen rekenen. 

Annie en de kinderen. 

Juist nu je er 
niet meer bent, 
zul je altijd bij ons zijn. 
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Frans werd op 4 juni 1940 te Eibergen geboren. 
Na een gevecht van ruim drie jaar tegen zijn 
ernstige ziekte hebben wij, nadat hij het sacra
ment der zieken had ontvangen, toch nog on
verwacht en veel te vroeg, thuis afscheid van 
hem moeten nemen op maandag 23 augustus 
1993. 
De eucharistie bij zijn uitvaart vierden wij op 27 
augustus 10 de kerk van de H. Cal1xtus te 
Groenlo. In de verwachting van de verrijzenis ten 
leven hebben we hem daarna te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof te Groenlo. 

Frans was een levenslustig man, die zielsveel 
hield van zijn vrouw en kinderen. Altijd stond hij 
voor hen klaar, nooit was hem iets te veel. Ook 
was hij erg gesteld op zijn familieleden, buren, 
vrienden en collega's op het werk. Van hen heeft 
hij een grote steun gehad na het plotseling over
lijden van onze Mart1n. Ondanks het grote verlies 
wisten wij ons er met de steun van veel mensen 
doorheen te slaan. De komst van M;rjam bracht 

ons weer veel vreugde en nieuw leven al bleven 
wij de pijn en het gemis dagelijks voelen. 
Jarenlang stond hij 's morgens met plezier op om 
op zijn brommer naar zijn werk in Haaksbergen 
te gaan. Hij genoot van zijn werk en had veellol 
met zijn collega's. 's Avonds kwam hij dan thuis 
met leuke verhalen. En daarbij kwamen dan ook 
weer de verhalen van zijn jeugd naar boven, die 
hij samen met zijn vele vrienden beleefd had. 
Op 9 april 1990, midden in de bloei van z1jn 
leven, kreeg hij te horen dat hij aan leukemie, 
een ernstige ziekte, leed. Tijdens de zware 
maanden die daarop volgden, heeft hij met zijn 
eigen sterke wilskracht, met moed en zijn eeuwi
ge opgewektheid de zware chemokuren door
staan. Hoe ziek hij ook was, altijd stond hij met 
een grapje klaar. Hierna mocht hij toch nog enke
le jaren van een redelijke gezondheid genieten. 
Maar hij kon niet meer naar zijn werk en het ge
miS daarvan en van zijn collega's deed hem in 
een diep gat vallen, hij moest wat anders zoeken. 
Hij vond dit langzamerhand in het mooi houden 
van de bloemen- en moestuin, thuis en buitens
huis was altijd wel wat te doen. 
Ook leefde hij erg toe naar bijzondere dagen zo
als het vieren van zijn 51 e verjaardag (voor hem 
Abraham), de vakantie in Limburg en vorig jaar 
het 25-jarig huwelijksfeest. 
Maar deze tijd was te kort, z1jn ziekte stak de kop 
weer op en weer ziekenhuis en specialisten. 
De laatste weken g1ng het erg snel. Hij vocht voor 
wat hij waard was, hij wrlde leven. 
De strijd was ongelijk. 


