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Een dankbare en hlij\t:nde herinnering aan 

Franciscus Plechelmus Joseph Stegeman 

Frans werd op 7 oktober 1942 te Los~er geboren. 
Op 30 oktober 2001 overleed hij in het Medisch 
Spectrum Twente te Enschede. Wij hebben hem 
op 3 no, ember 2001, na de Eucharistie viering in 
de H. Maria Geboortekerk te ruste gelegd op hel 
R.K. kerkhof aldaar. 

Wij staan even stil bij de gedachte dat Fran, op 
nog vrij jonge leeftijd is overleden. Hij werd 
slechts 59 jaar. 

Hoe was Frans. 
Frans was begaan met het lot van anderen. met 
name van hen die het moeilijk hadden. Frans was 
een man met grote beLorgdheid. Hij had een 
luisterend oor en was altijd bereid te helpen. 
Hij was 7eer godsdienstig. Getuige 1.ijn pelgrims
tochten naar Lourdes. het Heilige Land en Rome. 
De laatste jaren heeft hij zich ingezet voor de 
eigen parochie. 
Frans was een man van weinig v.oorden. Hij zou 
niet gauv. over Lijn eigen problemen praten. Hij 
was begaan met zijn familie. Na het overlijden 
van moeder ging Frans zelfstandig Mmen op de 
Bakkerskamp. maar bleef een goede relatie met 
,ader houden. Frans bezocht vader bijna iedere 
avond. Frans heeft het wonen op de Bakkerskamp 

als Leer prettig ervaren. De huren en kennissen 
waren voor hem 7eer belangrijk. 
Frans heeft hel werk bij Signaal te Hengelo ab 
een opdracht gevoeld en ook als LOdanig uitge
, oerd. Op 58 jarige leeftijd ging hij met de VUT. 
maar met dien verstande, dat hij nog diverse pro
jekten mocht afmaken. Helaas is Fran, daar 
slechts zeer beperkt aan toegekomen. Een half 
jaar geleden .kreeg hij rugklachten. Die werden zo 
heftig dat hij bijna niet meer kon Jopen. Hij voel
de dat zijn krachten minder werden en wist ook 
dat hij nu hulp nodig had. Met enige hulp is hij zo 
lang mogelijk thuisgebleven. 
Ongeveer twee weken geleden stemde hij er mee 
in om voor onderzoek naar het Liekenhuis te 
gaan. Na het eerste onderzoek stelde de arts voor 
dat Frans heter in het Liekenhuis kon blijven. 
"Dat had ik wel gedacht". was zijn antwoord. In 
de dagen die volgden ging zijn geLondheid steeds 
verder achteruit. De liefdevolle zorg van artsen. 
verplegend personeel. het vele bezoek van fami
lie. kennissen. collega ·s en buren stelde hij Leer 
op prijs. In het bijzijn van een verpleegster en de 
ziekenhuispastor is Frans van ons heengegaan. 
Frans wij gunnen jou nu de rust. samen met 
Harrie. Vader en Moeder. 

Voor U,\ blijken van medeleven tijdens zijn 7iek
te. 1.ijn overlijden en begrafenis. betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Fam. Stegeman 
Losser. 3 november 2001. 




