


± Dankbaar bewaren we de herinnering 
aan het leven van 

~~ Franciscos Antonius 

1 
· Droste 

Hij werd geboren op 17 januari 1918te Mander. Na 
voorzien te zijn door het H Sacmment der Zieken 
is hij vrij plotseling, tengevolge van een long
ontsteking, op 22 februari 2000 overleden. Tijdens 
de plechtig gezongen uitvaart op 26 februari d.o.v. 
in de Lamhertus Basiliek te Hengelo (ûv.), hebben 
we afscheid van hem genomen en hem te ruste 
gelegd bij zijn vrouw Sien Nijmeijer op de R. -K. 
Begmafplaats aan de Deumingerstraat aldaar. 

We zijn bedroefd om het heengaan van (Oom) 
Frans. We kunnen nog niet begrijpen dat we hem 
moeten missen. Ilij was nog zo vitaal, 1:0 energiek 
en vol levenslust. Hij was van plan te stoppen met 
zijn winkel maar hel tijdslip waarop verschoof hij 
telkens een paar maanden. Het benauwde hem dat 
hij geen pmatje meer kon maken met de klanten. 
Klanten waardeerden zijn persoonlijke benadering, 
waarbij hij interesse toonde in hun wel en wee. Ook 

bij vreugdevolle gebeurtenissen of ziekte konden 
we in de familiekring altijd op zijn warme belang
stelling rekenen. Daarnaast was hij heel gastvrij. 
Velen tullen via de steile trap naar de woonkamer 
lijn gegaan om boven een kopje koffie te drinken 
of een glaasje fris. 

Nadat zijn vrouw Sien was overleden brak er voor 
Frans een moeilijke tijd aan. Hij had moeite met de 
soms stille avonden en de zondagen die zo totaal 
anders waren. Twee jaar later leerde hij Jo kennen. 
De dagen werden weer ingekleurd, de eenzaamheid 
verdween en Jo zal Frans zeer missen. Ze zal blij
vend herinnerd worden aan zijn zorgzaamheid en 
liefde. 

Voor uw blijken van medeleven op welke wijze 
dan ook die wij mochten ondervinden na het over
slijden van mijn vriend Frans, onze broer, t.wager 
en oom zeggen wij u oprecht dank 

Jo Wooldcrink-Dijkhuis 
fam ilie Droste 
familie Nijmeijer 

Hengelo (Ov.), februari 2000 


