


Wij gedenken in dankbaarheid 

FRANS VAN HULZEN 
Hij werd geboren op 15 september 1944 in Elst. 

Op 8 december 1969 is hij getrouwd met 

D IANE KLEYN. 

Hij was de vader van 

MICHEL en CHRISTIAAN . 

Een ernstige ziekte heeft hem negen maanden 
laten leven tussen vrees en hoop. 

Op woensdag, 16 maart 1983, stierf hij. 

Wij hebben hem vanuit Ootmarsum, waar hij elf 
jaar woonde, gebracht naar Elst, waar hij nu rust 
op het kerkhof, bij zijn ouders, in de vrede van 
de Heer, die de God is van leven en dood. 

De dag voor zijn sterven heeft Frans indringend 
en fel, zo intens gemeend, gezegd: ,,Diane , denk 
er aan, je staat niet alleen, ik help jou hier 
boven, met mama" . 
Zo heeft Frans afscheid genomen van zijn dier
baren, zo ook heeft hij de afgelopen maanden 
geleefd in zorg en l iefde voor hen , die achter
b lijven. 

Zorgzaam voor ieder. 
Altijd attent voor andere mensen en steeds re
kening houdend met hen, die met hem leefden 
en werkten. 
Hij heeft ons a l len laten zien wat het zeggen 
wil, om uit Gods handen te aanvaarden wat er 
ook gebeurt. Hij zelf heeft herhaa lde l ijk gezegd: 
,,het is ergens goed voor, vraag niet naar het 
waa rom" 
In dit ge lovend aanvaarden, in dit vertrouwen, 
heeft hij zijn leven volbracht en is hij in al le 
rust gestorven. 

Dit leven is voorbij , God blijft. 
Bij Hem leeft Frans voort met al len die hem 
dierbaar waren en hem voorgegaan zijn. 
Wij b idden God, dat Frans ge lukk ig mag zij n in 
het Vaderhuis en dat zij die achterblijven , Diane 
- Miche l en Christiaan, gesterkt mogen worden 
en de kracht zullen vinden in de dierbare na
gedachtenis aan Frans. 


