
Joop te Vruchte 
echtgenoot van 

Francis Klein Tank 

Vader is geboren op 12 februari 1926 te 
Lichtenvoorde. Op 73-jarige leeftijd overleed 
pa na een ziekteperiode gesterkt door de 
ziekenzalving op donderdag 24 juni 1999. 
De uitvaart vond plaats op dinsdag 29 juni in de 
St. Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde. 
Hierna heeft de crematie plaatsgevonden in het 
crematorium "Slangenburg" te Doetinchem. 

Vader was een man van weinig woorden. 
Duidelijk herkenbaar voor degene die bij hem hoorden. 
Een man waar je op kon bouwen, 
met een woord waarop je kon vertrouwen. 
Achter pa ligt een leven van werken en plicht, 
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. 
Zo bescheiden als je hebt geleefd, 
zo bescheiden ben je gestorven. 

Het sterven van iemand van wie je houdt komt 
in ons leven altijd te vroeg. Wanneer het 
afscheid nemen ons overvalt doet dat pijn. 
Vader heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin. 
Totdat pa vroegtijdig om gezondheidsredenen 
genoodzaakt werd een stapje terug te doen. 

In het leven kon hij genieten van allerlei fijne 
dingen zoals voetballen, wandelen en fietsen, 
met moeder de natuur in en vooral de laatste 
3 jaren op de woensdagmiddag het kaartspel 
en het rondje biljart met zijn maatjes uit 
de Klinke. Dat wilde hij voor geen goud missen. 
Vader was een steun voor moeder. Mama zei: 
" 't is m'n liefste knechtje". Nu is hij er niet meer. 

Zijn kinderen en kleinkinderen daar besteedde 
papa veel tijd aan. Hij had altijd interesse in het 
leven van andere mensen, een praatje, en voor 
zover hij kon ze te helpen daar waar nodig was. 
Zijn leven heeft bestaan uit niet klagen maar 
dragen. Vooral de laatste 4 maanden. Wij 
hebben als gezin en met hulp van andere lieve 
en zorgzame mensen op een fijne manier voor 
vader kunnen zorgen. Samen met moeder 
hebben we als gezin afscheid kunnen nemen. 
Hij was van ons en wij van hem. 

We hebben vaders lichaam teruggegeven 
aan God onze Vader in het crematorium 
"Slangenburg" te Doetinchem en moge hij nu 
de welverdiende rust vinden bij God thuis. 

Joop, het was fantastisch samen te zijn. 
Papa, we blijven van je houden. 
Opa, nooit zullen we jou vergeten. 



Lieve Joop 

Wandelen in de natuur was wat je graag deed, 
samen met mij, maar ook vaak alleen. 
Toen je ziek werd was het eerste wat je zei, 
het wandelen is nu voorgoed voorbij. 
't Pad wat ik nu moet gaan zal niet gemakkelijk zijn, 
het wordt nu klimmen naar boven met een last van pijn. 
Je hebt zo vaak gebeden: "Heer laat mij tot U komen". 
Maak een einde aan mijn reis, ik ben moe van het lopen. 
Uitgeput kwam je aan, boven aan de top. 
Daar ving Hij je met open armen op. 

Voor uw belangstelling en uw medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze lieve vader en opa, zeggen wij 
u hartelijk dank 

Francis te Vruchte-Klein Tank 
kinderen en kleinkinderen 

Lichtenvoorde, 29 juni 1999. 

Bij het denken aan de liefde 
Heb ik de liefde lief, 

En 't is de liefde tot u, Geliefde, 
Die mij tot die liefde hief. 




