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Hij werd geboren op 28 juni 1921 te Oldenzaal en over
leed daar op 12 maart 1989, gesterkt door het Sacra· 
ment van de zieken. Op 17 maart hielden we voor hem 
de uitvaart in de Emmauskerk, waarna crematie volgde 
te Usselo. 

Frans heeft zijn hele leven hard gewerkt om te zorgen 
voor zijn vrouw en beide kinderen. En als hij hen ergens 
mee kon helpen, stond hij klaar. Hij was altijd bezig. Voor 
de vier kleinkinderen was hij een fijne opa 
Met zijn eenvoud en zijn opgeruimde karakter, was hij 
een prettig mens in de omgang. 
Hij hield van de natuur en genoot de laatste jaren met zijn 
vrouw van zijn caravan en van autorijden. 
Vorig jaar juni openbaarde zich een slopende ziekte . Hij 

deed wat hij kon om verder te kunnen leven. Tegelijk 
aanvaardde hij zijn situatie geduldig en klaagde nie~ 
ondanks de pijn. Hij bleef opgewekt en vond daarbij 
kracht in de trouwe steun van zijn naasten en vooral van 
zijn vrouw. Op de morgen van zijn sterven nam hij 
bewust afscheid. 
Nu zijn we verdrietig maar ook dankbaar voor alles wat 
hij heeft betekend. We sluiten ons aan bij zijn geloof en 
bidden: Heer, onze God, wij danken U voor vader, die zo 
nabij en dierbaar was. Geef hem uw heerlijkheid, uw 
toekomst en uw trouw. En leg zijn handen in uw schoot 
om voorgoed te rusten. 
Geef dat hij voort mag leven in zijn kinderen en 
kleinkinderen in hun hart en in hun geweten. 
Geef troost en kracht aan ons en doe ons allen eenmaal 
thuiskomen bij U. Amen 

Voor uw hartelijkheid en uw medeleven, betoond tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader 
en opa, betuigen wij onze dank. 

H.M. Reuver-Brager 
Kinderen en kleinkinderen. 


