


Stoere bink met je gulle lach 
Ze zeggen dat het zal slijten 

Maar we voelen de pijn in ons hart 
We denken aan jou elke dag 

Met veel verdriet en liefde 
nemen wij afscheid van 

Frits van der Vorst 

Geboren 12 april 1988 
Overleden 28 december 2008 

Na de H. Eucharistieviering op 2 januari in de 
parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van de 

Heilige Rozenkrans te Glanerbrug hebben wij 
hem ter ruste gelegd op de 

Oosterbegraafplaats te Enschede. 

Frits was een stoere, snelle vrolijke bink. Van kinds 
af aan liet hij weten dat hij er was. Als hij aanwe
zig was dan wist iedereen dat ook. Een feestje 
was het pas als Frits binnen kwam. 
Het was een knul die zijn eigen vrije en vrolijke 
leventje leidde, had lak aan iedereen en leefde bij 
de dag. Wat vandaag gebeurt daar geniet ik van 
en wat morgen komt zie ik wel weer, was zijn 
motto. Hij hield van het leven en genoot er van; 
een echte levensgenieter op alle fronten . Uitgaan 
met zijn kameraden en genieten van de meiden 
dat was pas echt feest. 
Frits leek soms harder dan hij was; het was echt 
"een ruwe bolster met een blanke pit". Zijn zusje 
Femia, waar hij van hield en erg zorgzaam voor 
was, daar mocht je niet aankomen want dan had 
je bonje met Frits. 
En dan zijn hobby 's, zijn voetbalmaatjes en de 
vele andere vrienden daar genoot hij van. Ook 
was hij een dierenvriend en vooral zijn eigen klei
ne hondje Binkie dat was zijn trouwe maatje, daar 
kwam hij voor naar huis. 
Deze stoere bink is niet meer, maar we zullen hem 
nooit vergeten. 

- Rust in vrede -

Wij bedanken u allen voor het medeleven na het 
overlijden en bij het afscheid van Frits. 

Papa en mama 
Femia en Guido 
Opa en oma Kraus 


