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Hij werd geboren te Denek~mp 20 décember 1921. 
Voorzien van het Sacrament der zieken overleed hij 
in het ziekenhuis ,.Stadsmafen" te Enschede 4 juli 
1981. Zijn geslorven lichaam hebben wij 8 juli d.a.v. 

Ie ruste gelegd in het porochiële kerkhof 
te Denekamp. 

HOoor de dood wordt ons leven wel veranderd maar 
niet ongedt~an gemaakt ; wtlnf als ons aardse huis, ons 
lichaam, afgebroken wordt heeft God al een plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben". 

Het is een van de vele troostrijke gedachten uit de 
Liturgie van de Kerk wanneer zij als een moeder-op
aarde afscheid neemt van haar kinderen en hen vol 
hoop en belofte vooruitwijst naar het onvergankelijk 
licht van eeuwig Leven bij God. Het eenmaal gestor
ven zijn is voor de mens geen zorgvol probleem of 
Jijden; maar de weg erheen kan pijnlijk en zwaar zijn, 
vooral als men nog in de kracht der jaren is en 
wanneer er nog zovelen zijn voor wie je nog zoveel 
zou willen doen en betekenen. Onze Frans heeft daar
mee ook moeten worstelen, hij gaf dit eerlijk toe. 
Maar zijn geloof en vertrouwen in God waren óók zo 
groot dat hij het einde van aards leven onder ogen 
durfde zien omdat hij wist dat het een doorgang zou 
zijn naar het Vaderhuis. 

Geloof in God en kerkelijk leven wt~ren hem dierbaar 
en levensecht; daarom kon hij wel eens moeite heb
ben met veranderende opvDftingen, Maar fenslotte 
kon hij door veranderingen heen loch God Zelf ont
dekken en het levenswerk van Jezus: de Kertc Zo 
vond hij steeds steun en kracht in de Geest van de 
Heer die blijvend is. 

Wij verliezen in hem een toegewijde man en vader, 
er is een pl.:.ats die leeg blijlt. Maar in onze herifme
ring blijft hij als zodanig voortleven, een rijke en 
mooie gedochtenis . En we voelen ons ook getroost 
door de woorden van de Heer, neergelegd in de Li
turgie van de Kerk, welke een onsterfelijk leven ga
randeren. Het afscheid doet pijn, moor de hoop en 
het gelovig verfrouwen in een weerziens bij God mo
gen ons tol troost en sterkte zijn. Wij zijn God dank
baar voor ol het goede en mooie dal Hij ons door 
onze m~n en vader Frans heeft laten toekomen. Zijn 
voorbeeld en nagedochtenis zullen wij bewaren als 
een kostbaar iets. Zijn geloof en vertrouwen zullen 
ook ons bezielen tot aan de Oag waarop de Heer 
voor altijd komt. 

Heer, geef hem d e eeuwige rust in Uw Vrede, amen. 

Voor Uw deel neming ondervonden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze beminde echtgenoot en 
vader, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Denekamp, juli 1981 
Nassaustraï:~t 11 
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