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Zijn plaa/J is leeg. 
Zijn stem is stil. 
Wij zwijgen Heer, 
het is Uw wil. 

Gedenk in uw gebeden 

Franciscus Johannes Vincent ius 
Maseland 

Hij werd geboren op 27 oktober 1926 te Ros
sum. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed hij onverwachts in het r .k. ziekenhuis 
te Oldenzaal op 25 februari 1992. Tijdens de 
Eucharistieviering op 28 februari 1992 in de 
parochiekerk van de H. Plechelmus te Rossum 
hebben we biddend afscheid van hem geno
men en hem daarna te ruste gelegd op het 

r.k. kerkhof aldaar. 

Harteltiklieid en altijd klaarstaan voor de ander 
sierden het leven van Frans. Drie jaren leger
dienst in Indonesie - vaak niet zonder levens
gevaar - hadden hem gerijpt tot een man met 
een grote eerbied voor het leven van zijn 
medemens en het leven in de natuur. 

Het werk in Gods schepping op de boerderij 
en het planten van bomen heeft hij dan ook 
altijd met veel plezier gedaan. 

Door zijn technische vaardigheden werkte hij 

graag met machines. Traktor eu motorzagen 
waren zijn grote hobby's. 

Ze hadden geen geheimen voor hem. Hij kon 
alles zelf weer maken als er stukken waren. 
Zo hebben wij op de boerderij mogen genie
ten van zijn talenten. maar ook anderen deden 
nooit tevergeefs een beroep op hem. 

De kracht voor zoveel inzet voor zijn mede-
1uens en onze boerderij vond hij in zijn diep 
en oprecht geloof in de Schepper van alles. 

Om zijn plotseling heengaan zijn we diep be
droefd. maar toch ook dankbaar voor alle goed
heid en zorgen die wc van hem ontvangen 
hebben. 
Vertrouwend op Gods woord; dat eenieder 
loon ontvangt naar werken. geloven wij dat hij 
nu gelukkig is bij de Heer en bidden: .Heer, 
Uw wil geschiede". 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het 

plotseling overlijden van onze lieve broer, 

zwager en oom. zeggen wij U onze oprechte 

dank. 

FAMILIE MASELAND 


