
Het laatste levensblad is gevallen; 
het was goed samen te zijn . 



t 
In een dankbare herinnering aan 

onze goede en lieve man, vader en grootvader 

Franciscus Gregorius 
Heuker of Hoek 

echtgenoot van 
Henrica Anna Josephina Mensink 

Op 17 november 1931 is hij geboren in Oele. Gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken overleed hij op 23 
november2001 te Oele. 
We hebben voorgoed afscheid van hem genomen tijdens 
de Uitvaartdienst op dinsdag 27 november 2001 in de 
parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, waarna we 

hem te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Hij is als jongste van 6 kinderen geboren op de boerderij 
aan de Geurdsweg te Oele alwaar hij nooit is vertrokken 
en uiteindelijk gestorven. Een belangrijke periode in zijn 
leven is de oorlog geweest, die een goed deel van zijn 
jeugd heeft opgeslokt. Die hectische periode, die in huize 
Heuker of Hoek zo opvallend was vanwege de 
ondergedoken medebewoners, maakte grote indruk op 
hem. Heel vaak sprak hij over en dacht hij aan deze 
periode. Hoogtepunt hierin was zijn bezoek aan één van 
de voormalige onderduikers in 1967 in Chicago (VS). 
Hij was pas 20 jaar toen zijn vader stierf, waarna hij de 
boerderij overnam. Doordat hij op zo'n jonge leeftijd er 

min of meer alleen voor kwam te staan, is hij uitgegroeid 
tot een zeer eigenzinnige man. Hij had altijd een mening, 
die soms hard overkwam, want hij zei tenminste de 
waarheid. 
Een ieder die hem kende wist echter dat er achter die 
harde woorden een zeer goedaardig karakter zat, 
hulpvaardig voor een ieder die daarom vroeg. 
Hij was een natuurmens, hij hield van de natuur. Heel 
graag bracht hij zijn tijd in het bos door, vooral in 
combinatie met de Jacht. Met zijn trekker en een 
veewagen vol jagers, daar genoot hij van. Dat in 
tegenstelling tot verplichtingen, vrijheid blijheid was zijn 
motto. In het verenigingsleven konden we hem daarom 
niet aantreffen. Zijn hobby was praten en flauwekul 
maken met zijn vrienden, familie, bekenden en andere 
passanten die veelvuldig langskwamen, in de keuken, 
aan de tafel bij de houtkachel. 
Heel veel moeite en verdriet had hij met het feit dat hij 
afscheid moest nemen van het leven, zijn vrouw Riek, 
kinderen en zeker ook de kleinkinderen, die hij zo lekker 
kon plagen. Hij maakte zich grote zorgen of zijn Riek wel 
goed achterbleef. Volgens ons hebben we hem daarin 
gerust kunnen stellen. Hij was Annelies, zijn schoondoch
ter, heel dankbaar omdat zij in het bijzonder hem 
gedurende zijn ziekte zo heeft bijgestaan. 
Frans is geboren in de herfst, hij is gestorven in de herfst, 
hij hield van de herfst. 

Allen die met de ziekte en het overlijden van Fran·s 
hebben meegeleefd en ons tot steun zijn, zeggen wij onze 
oprechte dank. 

Riek, kinderen en kleinkinderen 




