


In liefde en dankbaarheid blijven wij gedenken 

FRANCISCUS ALOYSIUS MARIA RIENTJES 

echtgenoot van Agnes Wilthuis 

Frans is op 8 juni 1934 te Borne geboren en werd op 
woensdag 27 januari 1999 uit ons leven weggerukt. Een 
noodlottig ongeval werd hem en zijn jachtvricnd Ecf 
Evers fataal. Op 1 februari tijdens een gezongen 
Requiemmis in de St. Theresiakerk hebben wij afscheid 
van papa genomen en hem te ruste gelegd op de 

Gemeentelijke Begraafplaats te Borne. 

In één van de vele gesprekken die de afgelopen dagen 
plaatsvonden werd ons gevraagd om papa te typeren. 
Zorgzaamheid was het eerste dat in ons opkwam. 
Natuurlijk de zorg voor Agnes, maar ook nog steeds 
voor ons, zijn kinderen. Waar je ook mee aankwam, 
papa zorgde ervoor. Frans had altijd een luisterend oor, 
wilde overal mee helpen, had altijd wel even tijd of 
maakte tijd. Wat is het een voorrecht geweest dat we zo'n 
echtgenoot en vader in ons midden mochten hebben en 
wat is het in en in triest dat papa ons nu al heeft moeten 
verlaten. 

Eerst hebben we het verlies van Herbert te verwerken 
gekregen. Pa heeft het daar, op zijn eigen manier, 
ont7.cttend moeilijk mee gehad en niet in het minst bij 

het uitoefenen van zijn grote hobby en passie: de jacht. 
Toch gloorde er weer 1 icht voor ons na die lange periode 
van inktzwarte duisternis. Eerst was daar de komst van 
zijn kleinkinderen Veronique en Valerie. Veronique 
noemde hem "Opa Kippie" en Frans genoot zoals alleen 
een trotse opa dat kan. Vervolgens de verhuizingen van 
Agnes en hemzelf en die van Caspar en Marc. Maar 
waar pa echt naar uitzag was het huwelijk van Angelica 
en Boudewijn, in mei. Dit gaf pa en ons allen weer echt 
oprechte vreugde. Er straalde weer licht, maar dan is er 
opeens weer die inktzwarte duisternis. 

Lieve, lieve papa, je had nog zoveel plannen, je had nog 
zoveel willen doen en je ziet jouw kleinkinderen niet 
meer opgroeien. Waarom? Waarom? 

Wc zullen Frans blijven herinneren als een goed mens, 
als iemand die het goed voor had met zijn medemensen. 
Pap had eerbied en respect voor het leven en de natuur. 
Je kon hem vertrouwen en hij gaf vertrouwen. We 
hebben als geen ander op hem kunnen bouwen. Papa 
bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven, moge God je 
opnemen in Zijn Rijk. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij 11 

oprechte dank. 

Agnes. Frank, Anne-Marie, A11Kelica. Boudewijn, 
Caspar, Marc, Veronique en Valerie 


