
Wil in dankbaarheid gedenken 

FRANCISCUS ANTONIUS SLOT 
Hij werd geboren te Oldenzaal op 

16 november 1904. Sinds 18 juni 1947 
was hij weduwnaar van 
WILHELMINA JOHANNA 
VAN DEN BIGGELAAR. 

Gesterkt door het H.Sakrament der 
zieken is hij in het Dr.Ariënstehuis 

te Glanerbrug in de Vrede van Christus 
overleden op 23 juli 1986. 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel hebben wij afscheid van 

hem genomen. 

Onze goede vader en opa was een 
zeer integer mens. Eerlijk en blijmoe
dig, hartelijk en dankbaar tegenover 
eenieder was hij bemind bij zijn mede· 
mensen, ook in het Dr.Ariënstehuis, 
waar hij de laatste twee jaar van zijn 
leven liefdevolle verzorging genoot. 

Maar bovenal was hij een voortref
feiijk huisvader, die zich door een zeer 
arbeidzaam leven geheel gegeven 
heeft voor het welzijn van de zijnen. 
Zijn gezin was hem álles! 

Gelukkig met moeder heeft hij, samen 
met háár, meer dan 40 jaar alle lief en 
leed gedeeld: de vreugde om zijn kin
deren en kleinkinderen, maar ook het 
kruis dat hem ten deel viel om de 
vroegtijdige dood van Elly en later van 
Henny. • Toen moeder zwaar invalide 
werd, verpleegde hij haar met alle 
liefde die in hem was. 
Haar dood bracht hem 'n grote leegte. 
Maar tegelijk was hij dankbaar voor 
alle hartelijkheid, zorg en meeleven, 
die hij van de zijnen ontving. 
Hij is gestorven zoals hij heeft geleefd: 
vanuit een rotsvast geloof in de Heer 
van alle leven, naar Wiens wederkomst 
hij steeds meer ging uitzien. 

Dankbaar voor wat hij ons door zijn 
persoonlijkheid heeft meegegeven. 
bidden wij vol vertrouwen, dat God 
hem nu zal opnemen in de eeuwige 
vreugde, die H;i bereid heeft voor allen 
die Hem liefhebben. 
Goede vader, lieve opa, rust in vrede! 

Wij danken U oprecht voor alle harte
lijkheid, die vader én wij van U moch
ten ontvangen. 

kinderen en kleinkinderen 


