
'Blijf mij herinneren zoals ik was ' 



In dankbare herinnering aan 

Henricus Franciscus 
Mistrate Haarhuis 

Frans 

41 jaar echtgenoot van 
Maria Lenferink 

Frans is geboren op 15 juli 1930 te Zenderen. 
Na een kortstondige ziekte, 

voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 
stierf hij op 6 maart 2004. 

Na de Eucharistieviering op 11 maart in de 
H. Maria Geboortekerk te Losser, hebben we 

Frans in het graf te rusten gelegd. 

Frans werd geboren op boerderij Elhorst als 
jongste telg uit een gezin met 13 kinderen. Zijn 
6 broers en 6 zussen waren hem allemaal even 
lief. 
Een groot gedeelte van zijn werkzame leven 
werkte hij als banketbakker en kok. Dit zware 
werk heeft zijn tol geëist en in de bloei van zijn 
leven moest hij vanwege zijn rug stoppen met 
werken. Dit was een zware klap voor het hele 
gezin. Frans was er de man niet naar om bij de 
pakken neer te gaan zitten en hij voelde zich ver
antwoordelijk voor zijn gezin. 

Hij kreeg werk als centralist bij de firma Kienhuis 
en werd daarna taxichauffeur. Na zijn pensioen 
was Frans drager bij de firma Flokstra en de 
Leeuw. Dit werk heeft hij tot het einde toe 
gedaan. Frans werd als werknemer 
gewaardeerd om zijn jovialiteit, inzet en collegia
liteit. 
Als man en vader was Frans een bijzonder lieve 
man. Hij was een familieman en hield van gezel
ligheid en de warmte van zijn gezin en familie. 
Harmonie was belangrijk voor hem en hij kon 
niet goed tegen ruzie en onenigheid, dat ging hij 
zoveel mogelijk uit de weg. Zelfs toen hij zo ziek 
was gaf hij de moed niet op en probeerde hij 
steeds het positieve te horen. 
Maria, de kinderen en kleinkinderen zijn dank
baar zo'n liefdevolle man, papa en opa te heb
ben gehad. We zullen Frans in ons hart bewaren 
en proberen zijn positieve kijk op het leven na te 
volgen. Hij was een man om van te houden. 

Dat de God van liefde Frans mag omarmen en 
opnemen in zijn Heerlijkheid. 

Wij zijn heel dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens het ziekbed en na het overlijden 
van Frans, papa en opa. 

Maria 
Stan en Petra, Vera 
Lian en Rinnert, Freek, Emma, Frans, Rein 


