


De wereld werd steeds kleiner om hem heen. 
Hoe hij in stilte heeft geleden 

Weet niemand, hij alleen. 

Een dankbare en fijne herinnering aan 

Herman Fransen 

.>' Herman werd geboren in De Lutte op 26 ja
nuari 1937. Hij overleed in zijn eigen huis op 
7 juni 2000. We hebben hem voor het laatst 
in ons midden gehad tijdens de dienst ten 
afscheid in de parochiekerk van de H. Drie
eenheid te Oldenzaal op 1 O juni 2000. 
Daarna hebben we hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op de begraafplaats. 

De rode draad in zijn leven was zijn zaak, die 
had hij overgenomen van zijn vader. Het werk 
was zijn grote passie . Hij had geen andere 
hobby's. Door zijn zakelijk inzicht, en zijn 
balans te vinden tussen werk en privé wist 
hij zijn zaak uit te bouwen tot de Fransen 
Groep. 

Herman was een man die niet met zijn ge
voelens te koop liep. Hij had er moeite mee 
om iemand een compliment te geven. Hij 
meende het wel maar kon het moeilijk uiten. 
Dat was voor zijn omgeving niet altijd mak
kelijk. Hij stond op een geheel eigen wijze in 
het leven en had op vele zaken een eigen 
kijk. Recht voor zijn raap was hij , maar altijd 
wel oprecht, behulpzaam en eerlijk. 

Net toen hij het iets rustiger aan wilde gaan 
doen werd hij getroffen door een hersen
infarct. Dit veranderde zijn leven drastisch. 
Vooral voor iemand die altijd gewend was om 
de touwtjes zelf in de handen te houden, was 
het ontzettend moeilijk afhankelijk te worden 
van anderen. 
Zijn handicap verkleinde zijn wereld. Mensen 
bleven weg en zijn wereld werd steeds klei
ner. Dat heeft hem zeker pijn gedaan. 

Ondanks zijn zware tijd in de laatste 8 jaren 
was hij altijd een doorzetter en optimist. Geen 
tegenslag kon hem er van weerhouden om 
te vragen naar nieuws en natuurlijk naar het 
reilen en zeilen van zijn zaak waar hij helaas 
te weinig meer aan deel kon nemen. 
Door een verdeling van de zorg over de ver
schillende instanties en de familie is het voor 
hem mogelijk gebleven om tot het laatst in 
zijn eigen huis te kunnen wonen . Dit heeft 
zijn lijden indien mogelijk toch nog mogen 
verlichten . 
Bedroefd , maar dankbaar dat hem een ver
der lijden bespaard is gebleven, moeten we 
nu afscheid van hem nemen. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Herman wil
len we u heel hartelijk bedanken. 

Fam. Fransen 


