
7er hennnenng aan 

Franciskus van Oostveen 

weduwnaar van Anna Maria Brinkman 

H11 werd op 24 september 1926 te Utrecht geboren. 
Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zie· 
ken, overleed hiJ op 17 januari 1998 m het verpleeg· 
huis het Meulenbelt • te Almelo. Na een gezongen 
uitvaartmis op 21 1anuari in de parochiekerk van de 
H. Pancralius te Tubbergen, hebben w11 hem aldaar 
op het parochiekerkhof te rusten gelegd. 

De laatste fase van zijn leven is hij langdurig en ern
stig ziek geweest. In 1997 heeft hij enkele operaties 
ondergaan en lag hij maandenlang in het ziekenhuis. 
Langzaam werd steeds duidelijker dat vader niet meer 
alleen thuis kon bli1ven, wat hem veel verdriet heeft 
gedaan. De wereld waar vader in verkeerde was heel 
eigen aan z11n persoon, het was voor ons niet altijd 
eenvoudig om daarmee om te gaan. In z11n zJekte heb· 
ben wij ook zi1n onmacht en kwetsbaarheid gezien, 
zo kon hij soms anders zijn dan wij hem in feite heb· 
ben gekend. Temidden van liefdevolle verzorging en 
In ons b11zi1n is hij m vrede heengegaan. Tot de laat
ste momenten van zi1n leven gaf h11 blijk van een diep 
geloof en vertrouwen m God. 

Vader moest op 1onge leeit110 voor zichzelf opkomen, 
in die periode ontwikkelde hij waarschijnlijk een hou· 
ding die voor de rest van zijn leven als een bescher· 
ming moest dienen. Hij had grote interesse in de na
tuur met name hield vader van bloemen en genoot 
hij van de pracht van elke orchidee, van zijn sigaren 
en glaasjes port. Na de kweekschool doorlopen te 
hebben gaf h11 les aan verschillende scholen, waarbij 
na ndonesië. Breezand en Uithoorn voor hem be· 
langrijke standplaatsen zijn geweest. In het voorma· 
lig Nieuw Guinea in het plaatsje Sorong, waar hij 
moeder leerde kennen, was h11 als onderwijzer aan 
een internaat verbonden. Als leraar Engels en Gods· 
dienst is vader vanaf 1967 tot aan zijn pensioen ver
bonden geweest aan de Or Schaepmanmavo te Tub· 
bergen. 

Dag papa, je ziel 1s nu terug b11 God waar je één bent 
met alles waar je zo naar verlangde. 

Voor al'e b 1jKen van belangstelling, ti1dens de ziekte 
en na het overl11den van onze vader. schoonvader en 
opa, zeggen wi1 u oprecht dank. 

Tubbergen, 21 januari 1998 
Corr.-famille Olde Meule 
V1valdistraat 54 
7651 RH Tubbergen 

Hedy en Michael 
Inge en Jan 
en kleinkinderen 


