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Met grote dankbaarheid denken wij terug aan 

FRANS WEUSTINK 
echtgenoot van 

RIEK KEIZER 

Hij werd geboren te Denekamp op 13 november 1912 
Na een langdurige ziekte. een hefdevolle verzorging 
in het verpleeghuis .,Gerardus Majella" te Denekamp 
en voorzien van het H. Sacrament der Zieken over
leed hij in het z1ekenhu1s te Oldenzaal op 21 septem
ber 1989. Op 26 september hebben wij tijdens de 
viering van de H. Eucharistie afscheid van hem ge· 
nomen, waarna we zijn lichaam te ruste hebben 
gelegd op het parochieel kerkhof te Denekamp. 

In onze herinnering trekt zijn leven aan ons voorbij. 
Een leven van hard werken voor zijn gez,n in zijn 
schildersbedrijf. Hij was een liefhebbende echtgenoot 
en een zorgzame huisvader. Zijn kinderen en klein
kinderen betekenden veel voor hem. Ook tijdens zijn 
ziekte wilde hij dit nog laten zien. Hij was een ver
woed sportvisser en een groot natuurliefhebber. 
Wandelend en fietsend bracht hij ons op de moois!e 
plekjes. 
tn 1975 werd het schildersbedrijf opgeheven. Van Zijn 
vrije tijd heeft hij echter niet lang genoeg kunnen 
genieten. 
In 1983 begon zijn ziekte. De laatste 6,5 jaar bracht 
hij door in het verpleeghuis, waar hij met veel zorg 
en helde werd omringd. Gedurende deze jaren nam 
ma hem elke avond mee naar huis. Het gevoel vol
ledig afhankelijk te zijn van anderen kon hij maar 

moeilijk accepteren en door de afasie raakte hij ook 
in een isolement. Immers hiJ begreep alles wat men 
vertelde, maar was nret 1n staat om dat wat in hem 
teelde te verwoorden. 
Na verloop van tijd ontwikkelde zich een communi
catie waardoor wij hem enigszins konden begnjpen. 
Op 21 september 1s pa nog vrij onverwacht, in alle 
rust, verlost van alle pijn, naar zijn Hemelse Vader 
teruggekeerd. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn man, onze pa en opa 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Weustink 




