


De Heer heeft geroepen en ik heb geantll'oord. 

In dankbare herinnering aan 

Frans van Heerebeek 
Hij werd geboren in Best op 8 december 1926 

en hij is in Huize Brunswijck te Eindhoven 
overleden op 10 augustus 2001. Wij hebben hem 

begraven op het parochiekerkhof van de 
H. Odulphu; te Best op 15 augustus 2001. 

Frans, de jongste van eën boerengezin uit Best 
heeft altijd een werkzaam en soms spannend 
leven gehad. Na 1.ijn dagelijks werk moest hij 
nog altijd thuis op de boerderij aan de gang. Hij 
heeft verschillende baantjes gehad, maar voelde 
zich het meeste op zijn gemak bij de gemeente 
Bei.t, waar h1J werkte in de buitenlucht. Hij wa> 
een natuurmens. 
Frans had een hekel aan weUen en regels, bekeu
ringen werden tegen zijn zin, of soms nooit 
betaald. H1J hield van gezelligheid, plezier en 
feeMen. Wij luisterden graag naar de verhalen 
van Zijn avontuurlijk leven. Zijn grootste liefheb
hcrij was autorijden, onderweg maakte hij ook 
van alles mee. 
Er b hem in zijn leven ook veel onrecht aange
daan, hij kwam soms mensen tegen die misbruik 
maakten van zijn lichte handicap, eerlijkheid en 
vertrouwen. Daardoor heeft hij hel niet altijd 
gemakkelijk gehad en dat heeft hem veel verdriet 
gedaan. !lij voelde na jaren die hij had geleefd 
met zijn hroer Jan en ójn zus Sjaan, toch niet de 
vrijheid die hiJ graag wilde. Toen is hij naar 

Eindhoven gegaan en heeft jaren bij zijn zwager 
en zuster Anna ingewoond. Die vrijheid beviel 
hem uitstekend en hij genoot volop van het leven. 
Frans hield van spelletjes, wedstrijden en wed
denschappen. Hij stond altijd voor iedereen klaar 
en geld was zijn minste zorg. 
Toen leerde hij een vriendin kennen met wie hij 
ging samenwonen. Na enkele jaren kwam zij te 
overlijden. Toen leerde hij zijn Magda kennen. 
Ondanks dat de laatste jaren zijn gezondheid toch 
achteruitging heeft hij een gelukkig en liefdevol 
leven met haar gehad; eindelijk iemand waar hij 
voor kon zorgen en die geduld met hem had. Hier 
vond hij zijn rust en huiselijkheid samen met 
Magda en haar kinderen en kleinkinderen die 
hem allemaal opa noemden. Want dal wilde hij 
ook graag voor hen zijn. Dagelijks gingen zij uit
stapjes maken, want autorijden is zijn hele leven 
een lust geweest. 
Nadat hij is getroffen door een hersenbloeding is 
hij verpleegd in Huize Brunswijck. 
Nu is hij alleen op reis gegaan. 
Frans is ons voorgegaan en 111 onze gedachten zal 
hij altijd bij ons zijn. 
Hij was een tevreden en fontastisch mens. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
en bij de begrafenis van Frans willen wij u heel 
hartelijk bedanken. 

Familie Van Heerebeek 
Mw. M Duurham 
Krnderen en kleinkinderen 


