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Ter dankbare herinnering aan mijn goede 

man, onze vader en opa 

FRANCISCUS ALBERTUS GREVE 

Hij werd op 14 oktober 1903 te Hengelo ov 
geboren en werd door het Doopsel In 

Gods Kerk opgenomen. 
Door het sacrament van het huwelijk sloot hij 

een levensverbintenis met 

WILHELMINA MARIA SPEKHORST 

Na enkele weken l iefdevol verpleegd te zijn In 
het Verpleeghuis " St. Elisabeth" te Delden, 
heeft hij met vol le kennis temidden van zijn 
vrouw, kinderen en kle inkinderen, het sacrament 
eer zieken ontvangen. Op zondag 8 december, 
de tweede zondag van de Advent en tevens de 
feestdag van Maria Onbev lekt Ontvangen. heeft 
hij heel gerust de komst van de Heer bij zich 
toegelaten. Tijdens de Eucharist ieviering op 
11 december d.a.v . hebben wij afscheid van hem 

genomen en daarna door crematie te Usselo 
zijn l ichaam tot stof doen vergaan. 

Samen met zijn vrouw heeft hij gedurende 
52 Jaar l ief en leed gedeeld. Samen de vreugde 
van het ouderschap - hij was echt gesteld op 
zijn k inderen en kle inkinderen. Hij zong graag 
met hen: ze lfs nog geen week vóór zijn dood 
heeft hij nog met zijn jongste k leinkind gezon
gen! -. Samen ook het leed gedragen. Het leed 
- het kruis van zijn ziekte heeft hij lange tijd 
moeilijk kunnen verwerken: hij was zo nu en 
dan ook we l opstandig! Maar door de liefde
vol le zorg van zijn vrouw - zij heeft hem 24 jaar 
lang thuis verzorgd! - en in de kracht van zijn 
ge loof heeft hij het uiteindelijk kunnen klaren . 
Want ondanks zijn ziekte bleef hij een echte 
blije mens. Hij kon ook echt genieten van 
kleine d ingetjes, die het leven aangenaam 
konden maken. Hij kon op d ie momenten ook 
een "vrolijke Frans" zijn, evenals zijn patroon! 
Toen hij wist dat hij n iet meer zou herstel len 
heeft hij bewust het sacrament van de zieken 
ontvangen, en zich uit handen gegeven om de 
komst van de Heer af te wachten. Onbewust 
bad hij: Kom, Heer Jezus. kom. 

Wij danken U oprecht voor uw belangsteling en 
deelneming bij het heengaan van mijn l leve man, 
onze goede vader en opa. 

W. M. Greve-Spekhorst 
Kinderen 
Klelnkinderen 




