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Dankbarl.' herinnering aan 

Franciscus Antonius Hoonberg 
sinds 11 februari 1993 weduwnaar van 

Paula Bührs 

Hij werd geboren te Beuningen op 10 juni 
1906 en overleed onverwacht thuis in de Mek
kelhorst op 17 mei 1993. Na de Eucharistie
vie1 ing ten afscheid op 22 mei hebben wij 
vader bij moeder te rusten gelegd op het kerk
hof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Het plotsel111g overlijden van moeder ruim drie 
maanden geleden. heeft vader niet kunnen ver
werhn. ook al werd h11 goed opgevangen door 
Zt)D kinderen en familie. 

Haar lege plaats beeft hem vreselijk zeer ge
daan. Hij sprak er niet over, maar we voelden 
het wel bij hem aan. 

We zijn verdrietig. maar de gedachte dat hij 
weer bij moeder is, sterkt ons om zonder onze 
ouders verder te gaan. 

Zoals bij moeder blijven ook van vader vele 
goede herinneringen. Zijn belangstelling en zorg 
zullen wij niet vergeten. In alles leefde hij met 
zi1n kinderen en kleinzoon Bart mee. Hoe ge
lukkig was hij met bet behaalde diploma elek
tro van Frans en hoe genoot hij als hij werd 

meegenomen naar de bouw van het huis van 
Rkhard en Josefien en hoe bezorgd was hij 
stet>ds voor Jonny. 

Ondanks zijn hoge leeftijd bleef zijn brede be
langstelling voor het wel en wee van mensen. 
Nog afgelopen maandag moest Frans ht>m de 
voerbaluitslagen voorlezen uit de krant. 

Als klein kind werd hij liefdevol opgenomen 
in het gezin van Erve .Otman". De familie 
Gosemeijer hebben Frans sreeds als hun eigen 
broer gezien en bezochten hem graag. 

Vader was een tevreden en dankbare man. Hoe 
vaak hoorden we hem toen moeder nog leefde 
niet .zeggen: • Wat moeten we dankbaar zijn. 
want we hebben alles•. 

Daarom kon hij ook goed zijn voor anderen 
en deelde graag. 

We zullen hem erg missen. Ook de parochie
gemeenschap verliest in hem een trouwe en 
meelevende mede-gelovige. God zal hem zeker 
een goede plaats gegeven hebben. Zijn hemel
vaart is voltooid. 

Moge hij samen met moeder voor altijd ge
lukkig zijn in het samen-zijn met God. 

Dat willen wij hen van harte toehidden. 
Rust in vrede ! 

Voor uw belangstelling en medeJe,·en danken 
wij U hartelijk. 

De Familie 


