
Frans Oude Hengel 
'n bijzonder mens 



In dankbare herinnering aan 

Frans Oude Hengel 
Franciscus Alphonsus Johannes 

sedert 22 j uli 2001 weduwnaar van 
Dory Oude Hengel-Metten 

Frans werd geboren op 25 januari 1922 in 
Ootmarsum en is gestorven op 29 februari 2004 
in Oldenzaal. Na de uitvaartviering op 5 maart 
in de Mariakerk is hij begraven b ij Dory op 
de begraafplaats aan de Schipleidelaan in 
O ldenzaa l. 

Frans kwam uit een groot gezin van 1 1 kinderen. 
Voor licm werd besloten dat hij naar de kweek
school zou gaan: zelf was hij liever bakker 
geworden. T ijdens zijn ople iding in Hilversum 
ontmoette hij Dory uit Baarn. Zij trouwden in 
1950. 

Vanaf het midden van de jaren veertig was 
Frans actief in het onderwijs. eerst als onder
w ij zer en uiteindelijk werd hij hoofd van de 
Koningin des Vredesschool. In 1984 maakte hij 
gebruik van de VUT. Met hart en .del onderwees 
Frans de j eugd en gaf hij leiding aan z ijn per
soneel. 

Destij ds was het gebruikelijk dat diverse neven
taken door een schoolhoofd werden uitgevoerd, 
dus dat deed Frans gewoon. Daarnaast zette hij 
zich speciaal in voor Veilig Verkeer >lederland. 
Hij was betrokken bij de oprichting van de 
plaatsel ij ke afdeling maar later ook actie f bij 
d iverse regionale werkgroepen. 
1 l ij was zeer vereerd met zijn ere-lidmaatschap 
en de gouden stadspenning van de gemeente 
Oldenzaal die hij in 1993 voor zijn verdiensten 
ontving. 

Ook na z ijn arbeids:raam leven bleef hij z ich 
inzetten voor zijn medemensen, zo bracht hij 
j aren lang de maalt ijden van Tafeltje Dekje 
rond, verzorgde op het crematorium afscheids
bijeenkomsten van paroch ianen en had z itting 
in de wijkraad van Zuid Berghuizen. N iemand 

deed vergecfä een beroep op hem. Maar bovenal 
bleven de activite iten van VVN zijn g rootste 
tijdsbesteding. 

Met Dory was Frans ru im 51 jaar zeer gelukkig 
getrouwd; met hun kinderen vormden z ij een 
harmonieus gezin. Na het overlijden van Dory 
in 2001 vond hij de kracht om nog wat van het 
leven te maken. ! let welzijn van Hans en 
Mirjam, Marie José en Gerard en vooral de 
kle inkinderen Ruben, Job en Esra was zijn grote 
drijfveer. Toen bleek dat Frans ernstig ziek was. 
bleef hij met grote vechtlust voor zijn leven 
strij den. 
lle laas moest hij in de loop der jaren steeds 
meer inleveren. Tot het einde toe bleef hij 
belangstellend en betrokken bij de wereld om 
hem heen. Op de schrikke ldag in het jaar 2004 
is hij kalm uil het leven weggegeleden. 

Wij zijn trots en dankbaar voor deze bijzondere 
vader en opa. 

Marie José en Gerard 
Ruben, Job en Esra 
! lans en Mitj am 


