
In alle stilte ben je weggegaan, 
maar in ons lum blijf je bestaan. 



In dankbare herinnering aan 

Frans Gosens 
echtgenoot van 

Apolonia van Dun 

Pa werd geboren op 25 mei 1922 te Gilze 

en overleed op 29 juni 1997 te Gilze. 

Enkele weken na zijn 75e verjaardag is hij 
rustig maar geheel onverwacht van ons heen
gegaan. 
Het is ook altijd zijn wens geweest dat hij niet 
te lang zou moeten lijden. Bovendien zijn hem 
de nare gevolgen van een slopend~ ziekte, die 
hij onder de leden had, bespaard gebleven. 

Samen met ma heeft hij 6 kinderen gek.regen 
en 11 kleinkinderen die hem zeer dierbaar 
waren. Ook heeft hij veel tegenslagen gekend, 
de brand in 1977 met als gevolg het verlies 
van onze Jan. Ook het overlijden van André en 
zijn kleinkinderen Jorgine en Mark heeft hem 
veel verdriet gedaan. 

Pa zijn grootste hobby was, samen met ons 
ma, de familie en kennissen bezoeken. 

Hij hield dan ook alle verjaardagen bij. Ook 
hield hij van kaarten, feesten, dansen, zijn bor
reltje en niet te vergeten zijn eeuwige shaggy. 

Elke twee weken wa~ pa te vinden in ,,'t 
Trefpunt" om te kaarten bij de Bond voor 
ouderen. Verder kaartte hij samen met ma 
3 keer per week met vrienden en familie. Bij 
goed weer fietste hij naar de "Eiken Mik", 
waar hij vaak dezelfde mensen ontmoette om 
lekker te kunnen buurten. Ook was ons pa 
bijna dagelijks bij Ome Toon te vinden. 

Zijn wereld stortte in toen 2 jaar geleden bij 
hem een slopende ziekte werd geconstateerd. 
Na een moeilijk jaar van intense behandeling 
was hij weer redelijk opgeknapt. 
Volgend jaar zouden pa en ma hun gouden 
huwelijksfeest vieren, waar hij dan ook intens 
naartoe leefde. Maar dat heeft niet zo mogen 
zijn. 

Dank voor uw medeleven in deze voor ons zo 
droevige dagen. 

A. E. Gosens-van Dun 
Kinderen en kleinkinderen 


