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Nu 's er een eind gekomen aan een langdurige, 
slopende ziekte, die uiteindelijk vader lichame· 
lijk en geestelijk helemaal afgebroken heeft. 
Daarom was de dood voor hem een . bevrijding 
en verlossing. 
Nu kan vader genieten van een welverdiende 
rust en vrede 
Nu kan ook Tonny met een gerust hart zeggen 
God. het Is goed dat ge Frans bij U hebt 
gehaald. 
Twee en een half Jaar lang heeft zij iedere dag 
haar Frans opgezocht en urenlang bij hem ge· 
zeten en getracht hem zoveel mogelijk te steunen 
en te helpen. Veel hoefde ze niet te zeggen 
haar aanwezigheid alleen al was hem een grote 
zegen 
Vader was een gelukkig en tevreden mens 
Had voor zichzelf niets nodig Kon alles missen 
voor anderen. 
Vooral zijn kleinkinderen. zijn mannekens. zoals 
hiJ ze noemde, droeg hij een warm hart toe, en 
hij leefde helemaal op als zij bij hem waren 
HIJ was blij van aard en genoot van het loven 

Daarnaast was hij ook diep bewogen met het 
leed van de mens. en leefde helemaal met hen 
mee. 
Sport was eigenlijk zijn enige liefhebberij, 
vooral voetbal en wielrennen, waar hij urenlang 
naar kon zitten kiJken. 
HIJ hield van zijn vak . De mensen hadden altijd 
haast om geknipt to worden, maar eenmaal ge
knipt, bleven ze urenlang napraten. went het 
was er gezel!ig In die kapsalon. 
Uiteraard kon Frans goed praten, daar ben je 
eenmaal kapper voor. maar nooit zou hij Iets 
nadeligs van de mensen zeggen, want diep 1n 
z un hart had hij · n groot respect voor leder mens. 
De laatste 1aren waren moeiliJke jaren. Toch 
heeft hij nooit geklaagd . Alles was hem goed, 
en zelfs de bel die altijd bij zijn hand hing. ge
bruikte hij nooit: hij wilde de verpleegster niet 
lastig vallen. 
Nu 1s vader van ons heengegaan . Diep In ons 
hort zullen w1J een mooie herinnering een hem 
bewaren. En wij geloven dat hij nu bereikt heelt. 
waar hij alt1Jd voor heeft geleefd: een eeuwige 
vreugde en vrede in God. 
In ons gebed zullen wij alltJd aon hem blijven 
denken. 

Voor de vele blijken ven medeleven betoond, 
tijdens de z ekte. na het overlllden en bij do 
begrafenis van mijn lieve rran. vader en opa 
zeggen wij U harteliJk dank. 

Tonny van de Hurk 
Kinderen en kleinkinderen 


