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Ter dankbare herinnering aan 

!<'RITS SANDERS 

Frits is geboren op 30 september 1941 te 
Westerhaar. Hij overleed op 19 augustus 1993 
te Enschede na gesterkt te zijn door het Sacra
ment van de Zieken. Na een plechtige Eucha
ristieviering in de Heilige Gerardus Majella 
kerk te Overdinkel vond de crematie plaats te 
Usselo op 23 augustus d.a.v. 

Met pijn in ons hart hebben wij afscheid van 
vader genomen. Wij hebhen veel bewondering 
voor hem: voor zijn moed. voor zijn vechtlust, 
voor zijn eerlijke levenshouding en zijn recht
vaardigheidsgevoel. 
Zijn eigen woorden waren: 

"Zolang er leven is, is er hoop 
zolang er hoop is. is er leven." 

Hij heeft gevochten tot aan zijn einde; hij wou 
nog zo graag bij ons blijven. Wij, zijn vrouw en 
kinderen. waren hem alles; wij waren zijn groot· 
ste schat. 
Vaderwa; een echte levensgenieter, een levens
kunstenaar, met een groot gevoel voor humor 

verstond hij de kunst om te relativeren. om met 
een kwinkslag de meest moeilijke momenten te 
boven te komen. 
Hij hield van gezelligheid. hij had veel vrienden 
en genoot van de muzit:k. Hij genoot vooral van 
het zingen met het koor. 
Frits was een gevoelig mens. die heel goed 
aanvoelde wat er in anderen omging. Hij was 
vooral begaan met mensen die niet voor zichzelf 
op konden komen. 
Hij was eerlijk en principieel. hij gaf zijn me
ning direct en zonder omhaal; als hij iets moest 
weigeren dan was dat om die ander te bescher
men. Zo'n man, zo'n vader vergeten wij niet, hij 
blijft in ons leven, in onze gedachten. in onze 
daden. Zijn geloof in God en in mensen was echt 
en sterk. 
Wij bidden dat zijn sterk karakter en zijn groot 
geloof ook in ons mag zijn. 

Frits, vader bedankt, bedankt voor alles ...... 
we konden je nog niet missen. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte en 
na het overlijden van Frits, willen wij u hartelijk 
danken. 

Anneke, llona en Arno, Nicole en Bas. 




