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Ter herinnering aan 

Franciscus Josephius Schulte 
"Frans" 

echtgenoot van 

Lies Schiphorst 

Frans werd geboren op 14 mei 1927 te Noord 
Deurningen. In aanwezigheid van zijn naaste 
familieleden heeft hij op 29 april 1999 het 
Sacrament van de Zieken ontvangen. 
6 September 1999 is hij overleden. 1 O Septem
ber hebben wij hem voor het laatst in ons mid
den gehad tijdens de viermg van de Eucharistie 
in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna hij 
is begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Frans is opgegroeid in een groot boerengezin 
waar hij op jonge leeftijd al meehielp op de 
boerderij. Zijn dienstplicht heeft hij vervuld in het 
toenmalige "Nederlands Indië". Hij heeft daar 
veel meegemaakt, dat zijn hart niet kon verdra
gen. Hij hield dat allemaal voor zich. 27 
November 1954 trouwde hij met Lies: samen 
kr.egen ze .s kinderen. Ziin eer,ste zorg was altijd 
z11n gezm, waarvoor h1J hard werkte. 

Tegenslagen zijn hem in zijn leven niet 
bespaard gebleven. Het grootste verdriet was 
het plotselinge overlijden van zijn dochter Mario. 
D.i.e pijn bleef hij voe!en, iedere dag opnieuw. 
Zijn sterke geloof m God is hem tot steun 
geweest. 
Met 61 jaar ging hij met de VUT. Hij kreeg toen 
meer tijd voor het tuinieren en om samen met 
Lies te fietsen en auto te rijden om in 't veld het 
~ild te bekijk~n. Veel plezier beleefde hij aan 
Zijn 11 klemk1nderen, waarmee hij graag naar 
de speeltuin ging. 

i:oen een niet te begrijpen verwarring bezit van 
Z!Jn geda~hten nam, hebben wij samen getracht 
ZIJ~ verdriet te verzachten. Een grote onzeker
he1d"kwam over hem. Machteloos moesten wij 
toek11ken. De laatste maanden is zijn lichaam 
a!~ een kaarsje geheel opgebrand. Goed was 
hiJ voor ons en tot het laatst toe hebben wij goed 
willen ~iin. voor hem. Er is nu een lege plek, 
maar niet 1n ons hart. 

Frans, papa en opa bedankt voor alles wat je 
ons gegeven en geleerd hebt. 

Wij. zijn dank!?aar voor de hulp van allen, die 
h.~ ons mogelijk hebben gemaakt, hem thuis in 
z11n vertrouwde omgeving bij zijn lieve vrouw te 
verzorgen, zoals hij dat graag wilde. 

Lies, kinderen en kleinkinderen 


