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In dankbare herinnering aan mijn geliefde man. 

onze zorgzame vader en lieve opa 

Frans Sleiderink 

echtgenoot van Mieni Sle1dennk-Welhuis 

Hij werd geboren op 23 juli 1931 te Beuningen. Op 27 ok
tober 1998 is hij geheel onverwacht van ons heengegaan. 
Op 31 oktober 1998 hebben we hem voor het laatst in 

ons midden gehad t11dens de viering van de Eucharistie in 
de St. Jozefkerk te Noord Deurningen. Daarna hebben wij 
hem te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Frans werd getl()r~n in een groot boerengezin. Al op 1onge 
leeftijd heeft hij z11n moeder moeten verliezen. 
In 1958 trouwde h11 met Mieni Welhu1s en ging wonen 1n 
Denekamp. Daar werden Frank en Manël geboren 
In 1976 verhuisde het hele gezin naar Noord Deurningen. 
Het leven van Frans stond in het teken van zijn gezin. Mieni 
en de kinderen kwamen voor hem op de eerste plaats. 
Alles had hij voor zijn vrouw en kinderen over. Trots was 
hij .op. wat zijn kinderen deden. Gek was hij op zijn vijf 
kleinkinderen. Ook voor hen deed hij alles. Hij was een 
lieve opa. 

Frans was een rechtlijnig man, die hard voor zichzelf en 
voor anderen kon zijn. Hoewel hij daardoor niet allijd even 
gemakkelijk was, wist je wel wat je aan hem had. Hij was 

een geze!lighe1dsmens en hield van feestjes. Na jarenlang 
als hoofduitvoerder bij Koopmans gewerkt te hebben 
kwam hij op 5 7-jarige leeftijd in de VUT. Veel meer tijd 
kreeg hij nu voor zijn grote hobby: de paardensport. Hij 
genoot volop van zijn paarden. Zijn liefde voor paarden 
stamt uit de t.jd dat Frank en Manë! pony reden en alle 
concoursen met het hele gezin werden bezocht. 
Ook is hij actief lid van de brandweer geweest. 
Veel plezier beleefde hij de laatste jaren aan het zingen bij 
het herenkoor van de St. Josephparoch1e. Hij was een ge
waardeerd zanghd. 

In het voorjaar van 1995 openbaarde zich een ernstige 
ziekte. Dat hij ziek was vond hij erger voor zijn omgeving 
dan voor zichzelf Zo min mogelijk mensen viel hij daar
mee lastig. Geheel onverwacht is hij op 67-jange leeftijd 
van ons heengegaan. Te vroeg, te abrupt en te plotseîing 
komt voor ons zijn afscheid. Het is moeilijk dit grote ver
lies te aanvaarden. Troost vinden we in het geloof dat Frans 
over de grens van de dood heen bij God is thuis gekomen 
en leeft voor Zijn aanschijn. 

Frans. bedankt voor wat je ons allemaal gegeven hebt. 
Rust in vrede! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw ge
bed na het overli1den van mijn geliefde man. onze zorg
zame vader en lieve opa. 

Fam. Sleiderink-Welhuis 


