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Wij blijven in liefde verbonden met 

FRANS BLOEMEN 

echtgenoot van MIA SCHOL TEN 

Frans werd geboren op 30 september 1936 te Haaks-
• bergen. Plotseling is hij overleden op 16 december 1994 te 

Enschede. Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde op 21 de
cember is hij begraven op het ke rkhof van de parochie. 

Pa werd geboren in een groot gezin. Hij hoefde niet zo 
nodig vooraan te staan. Hij had nooit het grootste woord. 
Maar hij vond wel dat een mens voor zichzelf moet zorgen. 
En daarom maakte hijzelf ook iets van zijn leven. 
Pa kreeg zijn op leiding tot wever in de textie l. Toch voelde 
hij zich beter thuis in de bouw. Hij begon met schilderen. 
En wat zijn vak was, maakte hij ook tot zijn hobby. Hij werd 
kunstschilder, pottenbakker en steeds meer ontwikkelde hij 
zijn creativiteit. Pa bleef hierbij steeds gewoon, prettig voor 
anderen, bezig met zijn kanaries en alti jd in voor grappen 
en humor: 
Ons gezin was Pa heilig. Met Ma volgde hij onze groei, 
toen we klein waren. Hij leefde mee met onze partners. En 
de komst van de vier kleinkinderen gaf nieuwe kleur aan 
het leven. Nu ook Walter een huis had, kon hij zeker op 
zijn hulp rekenen: "Ik ga mooi met de vut, dan ben jij het 
eerst aan de beurt". 

Op de eerste zondag van oktober werd met kinderen , 
kleinkinderen en fam ilie een feestje gehouden, want die 
vrijdag had Pa afscheid genomen van zijn werk. iedereen 
verwachtte: hij gaat nu een nieuwe en mooie tijd tegemoet, 
want hij is er de man niet naar, die stil gaat zitten .. 
Op de tweede zondag van oktober werd Pa ziek, het zie
kenhu is, het Roessingh, hoop op beterschap, hij zou al op 
vrijdag thuiskomen ... 
Plotseling, op 16 december, komt het bericht, dat hij 
gestorven is. Voor Ma en ons is dit niet te vatten. Zijn toe
komst , alles waar we samen mee bezig waren, wat zullen 
we Pa missen .. 
Zeker, de leegte zal groot zij n. Maar wat zullen we Pa ook 
nog vaak noemen. Over hem praten . Herhalen, wat hij 
gezegd heeft. 
Wat zullen we nog vaak vertellen, wat hij altijd deed. We 
zullen ons in ons hart trots en dankbaar blijven voelen .. 

Heer onze God, 
voor deze mens op onze levensweg 
willen wij U onze dank brengen. 
De wijze waarop hij als echtgenoot, 
als pa en opa, als broer en zwager, 
als famil iel id, kollega, buurman, 
dorpsgenoot en medeparochiaan met 
ons verbonden is geweest, houden 
wij vast in ons hart. 
Schenk bijzonder aan Mia en de kinderen 
uw troost en kracht. 
Amen. 


