
In dankbare herinnering aan 

Franciscus Joseph Alphonsus 
Vaanholt 

echtgenoot van 
Gerharda Aleida Hanterink. 

Hij werd geboren op 7 augustus 1924 
te Losser, waar hij op 17 augustus 1950 
zijn kerkeli1k huwelijk sloot en waar hij 
onverwacht overleed op 13 december 
1986. Wij hebben hem ter ruste gelegd 
op het kerkhof aldaar op 17 decem
ber 1986. 

Na een ziekte die zwaar, ja te zwaar 
op hem drukte, ging hij onverwacht van 
ons heen. 
Hij was een zeer plichtsgetrouw man, 
die zelf nooit op de voorgrond trad, 
maar met een groot verantwoordelijk
heidsbesef de zorg voor zijn gezin op 
zich nam. Tevens kenmerkte hem een 
uitgesproken gevoel voor rechtvaardig
heid. Hij bestreed onrecht in woord of 
daad, waar dan ook en zonder zichzelf 
te sparen. 
Hij voelde zich in zijn gezin, waar voor 
hem later zijn kleinkinderen uitdrukke· 
lijk deel van uitmaakten, op zijn plaats. 
Ook het contact met anderen was hem 
lief. 
Hij hield van zijn geboortestreek, Los-

ser en omgeving, en genoot tijdens tal· 
rijke wandelingen vooral van de natuur. 
Zo ook betekenden voor hem zijn zang. 
kanaries van jongsaf aan zijn grootste 
liefhebberij, waarmee hij, ook nog vlak 
voor zijn dood, menig succes behaalde. 
De laatste jaren van zijn leven, temid
den van zijn gezin en zonder de druk 
van arbeid, waren gelukkig. Helaas 
heeft hij de plannen die hij met zijn 
vrouw nog had, niet mogen voltooien. 
Naast deze goede herinneringen rest 
ons slechts dank voor al hetgeen hij 
voor ons betekende. Wij zullen hem, 
die ons zo dierbaar is, zeer missen. 
Moge de goede God, die hij heel zijn 
leven vol overtuiging gediend heeft, hem 
nu opnemen in het licht van zijn onein
dige liefde. 

Hij ruste in vrede. 

.. Door donkere wolken brak een zonne
straal. 
Diepe wonden heelden. Vogels zongen, 
later bleek, een laatste maal. 
Zijn leven, door stilte ruw verdrongen." 

Wij danken U voor Uw blijken van be
langstelling en medeleven bij het over. 
lijden van mijn lieve man, onze zorg . 
zame vader en opa. 

G. A. Vaanholt- Hanterink 
Kinderen en kleinkinderen. 




