


Dankbare herinnering aan 

Frans Jeunink 
echtgenoot van Dinie Olde Riekerink 

Hij werd geboren in De Lutte op 5 september 
1937. Hij overleed, gesterkt door het Sacrament 
van de zieken, in De Lutte, op 14 september 
2002. Na de Eucharistieviering op 18 septem
ber d.a.v. hebben we hem aldaar te rusten 
gelegd op de R.K. begraafplaats. 

Frans groeide op in een gezin van tien kinderen. 
Zo leerde hij al vroeg rekening houden - en 
delen met elkaar. Ook bleek al gauw een eigen 
soort humor. Maar nooit ging die ten koste van 
anderen. 
Hij hield van zijn werk. Daar leerde hij voor alles 
een oplossing te bedenken. Ook hield hij van 
de vele kontakten, die hij daardoor met mensen 
kreeg. Maar hij zag zijn werk vooral ook als een 
middel om zijn gezin, Dinie en de drie kinderen, 
te onderhouden en alle kansen te geven.Terwijl 
Dinie zelf hem daarbij ook weer aanvulde. 
s'Avonds en zaterdags werkte hij dan bij huis, 
in de tuin of in de schuur " luk knooi'n " noemde 
hij dat. . 
Frans wi lde niet opvallen en vroeg ook niet veel 
voor zichzelf. Nieuwe kleren bleven nieuw in de 

kast liggen. En één keer ging hij met zijn gezin 
op vakantie naar Oostenrijk. Hij bleef liever 
dicht bij huis; dagjes uit met de auto of met de 
fiets. 
Zo is hij altijd Luttenaar met de Luttenaren 
gebleven Hij genoot van de mooie natuur, van 
het eigen huis op zo'n mooie plek en van de 
dieren 1n - en rondom het huis. Als lid van de 
kostergroep heeft hij zich bijna 10 jaar verdien-
stelijk voor de parochie gemaakt.. . 
Totdat een ongeneselijke ziekte zich aandiende 
in de zomer van 2001 . Toen genezing er niet 
meer inzat, 1s hij toch onopvallend en zo lang 
mogelijk met zijn bezigheden doorgegaan. Nu 
bleek ook hoe sterk hij leefde vanuit zijn geloof. 
Heel bewust ontving hij de ziekenzalving. Een 
feest was het toen hij voor de eerste keer opa 
werd en kleinzoon Sep werd gedoopt. De 
Lourdesre1s samen met Dinie, kon hij niet meer 
maken. 
Terwijl de verjaardagskaarten nog in de kamer 
hingen. is Frans overleden. Moge God hem 
voor alles belonen en opnemen 1n Zijn huis. 
Onze Vader Wees gegroet. 

We danken u hartelijk voor uw belangstelling 
tijdens zijn ziekte en voor uw medeleven na zijn 
overlijden en uitvaart. 

Dinie Jeunink - Olde Riekerink 
Kinderen en kleinkind Sep 




