


Fransiscus Maria Derks 
echtgenoot van 

Lien Oerks-Hulsing 

geboren op 16-12-1937 te Beneden Leeuwen 
overleden op 29-10-1999 te Lichtenvoorde 

Verdrietig zijn we omdat Frans de strijd met kon winnen 
ondanks dat hij hard gevochten heeft. Zijn grote wens was om 
de datum van 6 november nog mee te maken, dan was hij 
namelijk 35 jaar getrouwd. 

ledereen die hem kende weet wat wij nu zullen moeten missen 
Hrj was iemand met ontzettend veel hobby's en een goed hart 
voor de kerk. Hij was al 27 jaar lid van een zangkoor en deed 
dit nog steeds met plezier. Ook was hij bij de acolieten en hielp 
hij regelmatig als koster en was hij bibliothecaris die z'n 
zaakjes goed voor elkaar had. Tevens was hij trouw lid van het 
Gemengd Koor Lichtenvoorde. Sinds enkele jaren hielp hij ook 
actief mee met de opbouw van de corsowagen van de groep 
Brandweer. Waar hrj vaak te zien was op het bollenveld. 

Hij was een opgewekt persoon die je bijna nooit met een slecht 
humeur aantrof, maar die iedereen wel liet merken welke 
mening hij had, ongemerkt welke persoon hij voor zich had. 
Ook konden de kinderen altijd bij hem terecht voor een goede 
raad. Veel hebben zij van hem mogen leren. Voor zijn gezin 
was hem nooit iets teveel, waardoor hij vaak de oppas was van 
een van de honden van de kinderen. 

Zelf had hij ook een hond die luisterde naar de naam Joey, die 
zijn trouwe vriend werd. Als hij thuis was waren deze twee 
onafscheidelijk. Hij was hier zo gek mee dat deze hond niets 
verkeerd kon doen bij hem. Hij stond altijd voor iedereen klaar 
en niets was hem teveel. 

Al op jonge leeftijd kwam hij in de WAO terecht Omdat thuis 
zitten niets voor hem was ging hij daarna toch nog twee dagen 
per week werken, totdat dit ook niet meer ging. In zijn 
groentetuin kweekte hij veel groente die hij dan later weer 
ronddeelde onder de kinderen van het gezin. Gek was hij ook 
op kinderen maar opa heeft hij helaas nooit mogen worden. Op 
zijn overburen was hij ook erg gesteld, vaak zei hij: "dat zijn 
pas echte vrienden." Zelfs in het ziekenhuis wilde hij van hen 
weten hoe het met zijn viervoeter was die zij voor hem 
verzorgden. 

Op vakantie is hij niet veel geweest, omdat hij altijd voor 
anderen in de weer was. Samen met LIEN heeft hij de laatste 
jaren vaak moeten vechten, waardoor hij de eerste keer de 
ztekte overwon, maar deze laatste keer mocht het niet meer 
baten en kon hij de stnjd niet meer winnen. 

Op 6 oktober mocht hij de ziekenzalving ontvangen in het 
Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Door zijn vechtlust kwam hij 
hier toch weer bovenop en kon weer verder gaan met de strijd 
tegen zijn ziekte. Toen hij aan een kuur zou beginnen werd hij 
toch weer teleurgesteld door een infectie Deze man, vader en 
schoonvader vond altijd dat het leven ondanks de tegenslagen 
die hij had, veel waard was, want hij heeft altijd veel meer 
gegeven dan genomen. 

Pa, we zullen je altijd blijven missen!! 

Voor uw medeleven in deze moeilijke dagen willen we iedereen 
bedanken. 

Lien, Jeroen en Jacqueline 
llona en Johan, Benito 
en zijn trouwe vrervoeter Joey. 


