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In dankbaarheid blijven wij gedenken 

Franciscus Antonius 
Vrooijink 
echtgenoot van 

Anna Maria Masselink 

Pa werd geboren op 22 juni 1920 te Reutum. Hij 
overleed heel plotseling op 14 maart 1994. Wij 
hebben tijdens de Eucharistieviering afscheid 
van hem genomen en zijn lichaam te rusten 
gelegd op het R.K. Kerkhof op 17 maart 1994. 

Pa was een tevreden man. Zijn liefde voor ma 
was zeer groot. Ze waren 41 jaar gelukkig 
getrouwd. Intens kon hij genieten van zijn kinde
ren en kleinkinderen. Trots was hij als hij zag dat 
het ons goed ging. Ruim 25 jaar heeft hij met 
veel plezier en grote inzet gewerkt op de 
Hengelose bierbrouwerij. Ongeveer 20 jaar gele
den kwam daar plotseling een eind aan. Hij 
kreeg problemen met zijn hart. Wetend dat hij 
het rustig aan moest doen, genoot hij van de 
vele kleine dingen in het leven. 
Hij hield van kaarten, fietsen en lekker eten. 
Mooi vond hij de vele vakanties samen met ma. 

Hij hield van gezelligheid en mensen om zich 
heen. In de parochiegemeenschap Reutum 
maakte hij zich vaak verdienstelijk. Niemand 
deed tevergeefs een beroep op hem. Als man 
van buiten kon hij genieten van de natuur. Het 
werken in eigen tuin gaf hem veel voldoening. 
Denkend nog in het volle leven te staan en wer
kend in de tuin werd hij maandagmorgen 14 
maart getroffen door een hartaanval. Zijn plotse
linge heengaan laat een grote leegte bij ons ach
ter. 
Wij zullen hem missen en in herinnering houden 
als een opgeruimde, eenvoudige hartelijke- en 
gelovige man. In geloof en vertrouwen in de 
Heer heeft pa geleefd. 
Moge hij nu delen in de vreugde van het eeuwi
ge Licht. 

Voor uw blijken van medeleven op welke wijze 
dan ook die wij mochten ondervinden na het 
geheel plotseling overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa zeggen wij U onze 
oprechte dank. 
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