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In liefde blijven wij verbonden met 

Frans Groothuis 

Frans werd geboren op 14 juli 1937 te lsido
rushoeve. Hi/. overleed op 10 september 1997 
in het verp eeghuis "Het Wiedenbroek" te 
Haaksbergen, nadat hij was voorzien van het 
Sacrament van de Zieken. Zijn Uitvaart was 
in de parochiekerk van de H. lsidorus te 
lsidorushoeve, waarna de crematie plaatsvond 
in het crematorium "Enschede" te Usselo. 

Frans groeide samen met zijn zus op in het 
gezin van " Mulders Herman" . 
Zijn gezondheiid was niet geweld ig. A l vanaf 
vier jaar leed hij aan astma. Daarom moest 
hij ook naar het internaat, in Eindhoven en 
in Nijmegen. 
Een -tijd lang heeft Frans in de molen ge
werkt, maar na het sterven van zijn ouders 
werd zijn ziekte du idelij k erger. 
Ook al was Frans stil, llij was een gemeen
schapsmens. Hij wilde niet graag alleen zijn. 
Bij Haran kon hij zijn en erg ie kwijt. Dit deed 
hij heel graag. Hij zorgde voor de koffie en 
had daardoor automatisch kontakt. 
Zijn grote hobby was de schietvereniging. 
Hiervoor deed men nooit vergeefs een be
roep op Frans. Hier had hij al zijn tijd en 
energie voor over. 
Frans was gevoelig. De band met zijn ouders 
en met het gezin van zijn zus was hem l ief. 
Hij nam zo zijn eigen plaats in. Hij drong 
zich nooit op de voorgrond, want daar was 
hij te bescheiden voor. 

Sinds twee jaar werd b ij Frans een kwaad
aardige ziekte ontdekt. Het ging zoveel slech
ter, dat hij niet in zijn huis kon blijven. Op 
1 juli 1996 werd hij opgenomen in het Wie
denbroek. Hij kreeg zijn kamer op de afdeling 
Stepelo. Hier was h ij direct thuis en tevreden . 
Hij had veel afleiding aan de televisie. 
Frans had altijd maar een wens: de deur 
moest open blijven. Hij moest wat kunnen 
horen of kunnen zien. Zo bleef ook tot het 
laatst zijn hart open voor de gemeenschap. 
Bij bezoek vroeg hij dan ook het eerst: Is er 
nog nieuws op de Hoeve? 
In het geloof van zijn jeugd is Frans verder 
geleefd. Zijn bezoeken aan Lourdes en Keve
laar zijn hem zeker tot steun geweest. Nu 
mogen wij hem toevertrouwen aan de Gever 
van het leven. En wij doen dit in de sfeer 
van onderlinge dankbaarheid voor alles, wat 
we met elkaar hebben mogen delen. 

Heer onze God, geef Frans rust en vrede, 
dat het eeuwige Licht hem mag verlichten. 
Geef dat de naam van Frans ons altijd 
oproept tot onderlinge liefde en sol idariteit. 

Wij z ijn heel dankbaar voor de wijze waarop 
Frans zijn laatste levensjaar op het verpleeg
huis is verzorgd. 
Voor alle steun en blijk van medeleven tijdens 
ziekte en overlijden van Frans en het afscheid 
van vandaag zeggen wij u har,telijk dank. 

De fami lie 


