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In dankbare herinnering leeft voort 

Franciscus Hermanus Dierselhuis 

sinds 30 juli 1992 weduwnaar van 

GEZINA ALEIDA BOSCH 

Hij werd geboren op 26 juli 1912 in Beuningen. 
Na gesterkt te zijn door de H. Sacramenten der 
Zieken overleed hij op 9 april 1994. Op 12 april 
werd zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof in De Lutte. 

Onze lieve vader en allerliefste opa is van ons 
heengegaan. 
Ons verdriet is te groot voor woorden. 
Pa was altijd een harde werker en een zorgzaam 
mên. Na zijn gewone werk was er thuis nog de 
boerderij. 
De natuur was alles voor hem. Heel vaak was hij 
zondagsmorgens op pad in de bossen in de 
buurt. 
Zijn leven is niet gemakkelijk geweest, verschil
lende keren was hij ernstig ziek. 

Toen hij na zijn pensionering thuis was werd de 
tuin zijn grootste hobby. 
Tot op het laatst heeft hij zijn kippen verzorgd. 
Als je Pa kwijt was kon je hem bij zijn dieren vin
den. Ook zijn sigaren en pijp had hij altijd binnen 
handbereik. 
Na moeders dood is ook een stukje van hem 
gestorven . Na de vele jaren samen met haar is 
het ook niet verwonderlijk dat hij zo'n verdriet 
had. 
De laatste anderhalf jaar beleefde hij vooral aan 
zijn kleinkinderen heel veel vreugde. 
Pa was een zeer gelovig man. 
Troost vond hij in zijn gebed. Op elk stil moment 
was hij aan het bidden. 
Wij vinden troost in de gedachte dat hij terug is 
bij moeder. iets wat hij zo graag wilde. 
Pa bedankt voor alle liefde en zorg die je aan ons 
hebt gegeven. We zijn ttots dat we zo'n vader en 
opa in ons midden mochten hebben. 
Moge door de voorspraak van de H. Maria de 
Heer hem opnemen in zijn Hemels Vaderhuis. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van onze lieve vader, schoonvader en 
opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

De Lutte, 12 april 1994. 


