


Dankbare herinnering aan 

FRANCISCUS JACOBUS 
STEUR 

echtgenote van 
GEERTRUI JOHANNA GERHAADA 

KRONE 
weduwnaar van 

Johanna Wilhelmina Tiggeler 

Hij werd geboren te Weesp op 
7 september 1904. - Na een ernstige 
ziekte Is hij nog onverwacht over

leden te Enschede, 13 februari 1990. 

Zijn Uitvaart vond plaats. 16 februari 
in de Arlêns-gedachteniskerk aldaar. 

Daarna hebben we hem begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

t 
Frans Steur blijft in onze herinnering 
als een man die plichtsgetrouw, eer
lijk en onkreukbaar door het leven 
ging. - Voor ons. zijn kinderen, was 
hij een toegewijde vader, steeds be· 
zorgd voor ons en dag en nacht voor 
ons klaarstaand. 

Voor onze moeder was hij de zorg
volle en attente man. Na haar over· 
lijden in 1971 heeft hij zich flink door 
moeilijke tijden heengeslagen, zonder 
afhankelijk van anderen te willen zijn. 

Ook het overlijden van zijn dochter 
Jopie in 1984, heeft hij manmoedig 
gedragen. 
Zijn kleinkinderen hadden een grote 
plaats in zijn leven. 
Vanaf 1976 mocht hij nog vele jaren 
genieten van 't samen-zijn met Truus. 
Zij hadden samen een fijne en geluk· 
kige oude dag. 
Als politieman en later als technisch 
ambtenaar van de opsporingsdienst 
was hij een kundige en toegewijde 
kracht en een zeer deskundig 
fotograaf. 
Hij, die tot op hoge leeftijd steeds zo 
vitaal en gezond was. heeft geleden 
aan zijn ziekte en kwaal van het 
laatste jaar. Dit paste niet in zijn 
levenspatroon. 
Wij, zijn vrouw. zijn kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen, zijn 
hem dankbaar voor wat hij voor ons 
betekend heeft in zijn lange leven. 
WIJ BIDDEN : Heer, geef Uw dienaar 
Frans Steur in het Vaderhuis Uw vrede 
en vreugde voor eeuwig. Moge hij in 
U verenigd zijn met onze moeder en 
oma, met Jopie en allen die hem en 
ons In geloof zijn voorgegaan. 

Voor Uw medeleven, belangstelling 
en troost danken wij U hartelijk. 

De familie. 


