
'Ex._auái orationem meam; 
ad 'Ié omnis caro veniet. 

'R§quiem. 



• 

Ter gedachtenis aan 

Franciscus Hubertus Antonius 
van Hamersveld 
Emeritus - Pastoor van de 

St. Plechelmus Parochie in De Lutte 

Frans werd geboren te Utrecht op 27 april 1925. 
De priesterwijding ontving hij op 22juli 1951. 

Achtereenvolgens was hij kapelaan te Achterveld, 
Borne en Amersfoort. 

Als pastoor was hij verbonden aan de parochies 
Oldemarkt en De Lutte. 

Na gesterkt te zijn door het H. H. Sacramenten der Zieken 
overleed hij te Almelo op JO april 2005. 

Na de Eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart 
in de St. Plechelmuskerk in De Lutte op 15 april d.o. v., 

hebben wij hem te ruste gelegd 
op het R. -K. Kerkhof aldaar. 

Na zijn jeugd doorgebracht te hebben in Amersfoort en 
Utrecht, begon Frans op 12 jarige leeftijd aan zijn interne 
priesteropleiding aan het Klein Seminarie te Apeldoorn. 
Na de laatste zes jaren van deze opleiding te hebben 
gestudeerd aan het Groot Seminarie te Driebergen
Rijsenburg, werd hij op 22 juli 1951 door kardinaal 

Alfrink tot priester gewijd. Zijn 1• plechtige H. Mis werd 
op 29 juli d.o. v. op grootse wijze gevierd in zijn 
parochiekerk O.L.V. van Goede Raad te Utrecht. Na 
achtereenvolgens met veel elan als kapelaan en 
godsdienstleraar te hebben gewerkt in Achterveld, Borne 
en Amersfoort, werd hij in augustus 1967 benoemd tot 
pastoor te Oldemarkt. Ook hier heeft Frans - met behulp 
van zijn toegewijde huisgenote Manny - bijzonder veel 
waardering geoogst onder zijn parochianen totdat 
op 25 november 1970 overplaatsing volgde naar zijn 
geliefde Plechelmusparochie te De Lutte, waar hij tot zijn 
emeritaat in 1994 bleef. Tijdens een enorn1 afscheidsfeest 
hebben de dankbare parochianen afscheid genomen van 
hun zeer geliefde pastoor en zijn trouwe huisgenote. 
Beiden vestigden zich daarna in Huize "de Eeshof' in 
Tubbergen, waar Frans zich opnieuw vol overgave inzette 
voor de geestelijke belangen van zijn medebewoners en 
van de parochianen uit de omliggende parochies. 
Het laatste half jaar ging zijn gezondheidstoestand 
gestaag achteruit waardoor hij zijn geliefde priesterambt 
langzamerhand moest afbouwen. Na zijn toch nog 
plotseling overlijden rest ons nog een gevoel van 
dankbaarheid voor zijn dienstbaar en toegewijd 
priesterleven. 

Wij vertrouwen er op dat God 
hem zal opnemen in Zijn Huis. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve 
broer, zwager, heeroom en mijn dierbare pastoor danken 
wij u oprecht. 

De Lutte, 15 april 2005 

Familie van Hamersveld 
H.H. Veldhuis 


