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In dankbare herinnering aan mijn lieve zorgza
me man, onze vader, schoonvader en opa 

Frans Willemsen 
echtgenoot van 

Truus Melis 

Frans is geboren op 20 juni 1932 en overleed 
ria een moedig gedragen ziekte in zijn ver
trouwde omgeving op 22 oktober 2008. 
Op maandag 27 oktober hebben wij afscheid 
van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst en 
hem te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te 
Rossum. 

Hij was voor ons een lieve, zorgzame man, 
vader, schoonvader en opa die altijd positief in 
het leven stond. Vol fijne herinneringen kijken 
we terug op zijn leven met ons. 

Frans werd geboren in Volthe en groeide op in 
een hecht gezin van 10 kinderen. Als oudste 
zoon nam hij de boerderij over van zijn vader. 
Hij hield van de natuur en alles wat daarmee te 
maken had. Met name paarden hadden zijn 
speciale aandacht. Karakter eigenschappen als 
ondernemend, vooruitstrevend en hard werken 
waren kenmerkend voor hem. 

Vandaag, 41 jaar geleden, trad hij in het huwe
lijk met Truus Melis. Samen kregen zij twee kin
deren, Frank en Moniek. Trots was hij op de 
huwelijken die volgden en de geboorten van 
zijn 4 kleinkinderen Dirk, Max, Sophie en Daan; 
voor hen was hij een fantastische opa waarop 
nooit tevergeefs een beroep werd gedaan. 

In november 2007 hoorde Frans dat hij onge
neeslijk ziek was. Hij was erg dankbaar dat hij 
samen met Truus nog naar Lourdes heeft kun
nen gaan. Dit was voor hen een waardevolle 
ervaring waar wij allen fijn op terug kijken . 
Tot het allerlaatste moment heeft hij zijn ziekte 
waardig gedragen, nooit geklaagd, niemand tot 
last; moegestreden is hij vredig en rustig inge
slapen. 

Wij zullen Frans missen. 

Aan allen die Frans een goed hart toedroegen 
en die met ons meegeleefd hebben tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden betuigen wij onze 
welgemeende dank. 
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