
Nooit meer samen slapen 
Nooit meer samen opstaan 
Nooit meer samen praten 
Nooit meer samen dingen doen 
Nooit meer samen ".". . ..... . 
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Lieve Frans, pappa en opa-meisje. 
Bijna 35 jaar getrouwd met mamma vormde je 
met je kinderen en kleinkinderen een hechte 
familie. Afgelopen donderdag was de dag dat je 
plotseling afscheid van ons nam. 

Frans je was een man van weinig woorden, 
maar was voor ons een lieve, zorgzame man, 
pappa en opa. Voor ons was je het aanspreek
punt, steun en toeverlaat. Geen vraag was je 
teveel en als er een klus moest gebeuren, werd 
die door jou geklaard. We konden dan ook altijd 
op je rekenen, ook al was je druk met "de 
pomp", die je samen met mamma voor 15 jaar 
terug bent begonnen. "De pomp" was de laat
ste jaren je werkgebied, hoewel je vroeger in de 
bouw zat. 
Je was een mannetje dat overal verstand van 
had en alles kon repareren (volgens iedereen 
had je gouden handen). Hierdoor was je een 
graag gezien persoon bij je familie en klanten
kring. Je was iemand die graag een ander 
hielp, maar hoefde geen hulp van anderen. 

Je deed het allemaal zelf wel. Je was dan ook 
iemand die nooit klaagde, ook al had je de laat
ste jaren daar reden toe. Door het harde wer
ken was je hart zwakker geworden. Zes jaar 
geleden ben je dan ook geopereerd. Hierna 
heb je de draad weer opgepakt, maar je werd 
nooit meer de "oude". Dit was voor jou moeilijk 
te accepteren. Je bleef dan ook je oude leventje 
leiden, waardoor je hart steeds zwakker werd. 
Vorige week donderdag was de dag dat je ons 
achterliet. Mamma, de kinderen, maar vooral 
ook de kleinkinderen zullen "opa-meisje" enorm 
missen. Hun "opa-meisje" was de ideale opa, 
want hij had altijd tijd voor "zijn meisjes", ook al 
was hij druk. 

Frans, je hebt altijd tegen ons gezegd, dat als 
je leeft, je zo moet leven dat je het zelf goed 
vindt, ook al duurt het dan minder lang. Volgens 
ons heb je dan ook enorm genoten van je 
leven, ook al had dat van ons nog wel een aan
tal jaren langer mogen duren. 
Met vreselijke pijn in ons hart moeten we je dan 
ook laten gaan. 

Frans, pappa, opa bedankt voor alles. 

We willen u hartelijk danken voor uw belang
stelling en medeleven. 

Wieky Smit - ten Donkelaar 
Kinderen en kleinkinderen 


