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In dankbare herinnering aan

Frans Hanssen
echtgenoot van

Margriet Hanssen-Latour
Frans werd geboren te Rimburg op 20 t'ebruari

1932.

Híj

ouerleed

in het ziekenhuis te

Maastricht op 17 augustus 2012, in de leeftíjd
oan 80 joor. No een eucharístíeuíering ín de
kerk uan de H. Drieuuldigheíd te Rímburg op
woensdag22 augustus2072 en at'scheid op het
kerkhof aldaar uond in stílte de crematíe plaats
in het crematoríum te Heerlen.
Een eenvoudige, rustige, bescheiden man, die
op zijn manier genoot van de kleine dingen van
het leven. Hij stond nooit op de voorgrond,

maar was er altijd voor je, behulpzaam en
zoÍgzaam als hij was. Zo mogen we Frans
omschrijven. Klassieke muziek, menige moesfuin

en zeker sinds zijn pensionering de klokken
waren zijn grote hobby's. Velen wisten hem te

Vorig jaar werd Frans ineens ziek. Hij wist een
grote wilskracht en een enorm verhouwen op
te brengen om alles gelaten te ondergaan. Het
werd een zware strijd, die hij aanvankelijk
gewonnen leek te hebben. Maar ineens volgde
er tegenslag op tegenslag. Frans bleef er rustig
onder en liet het over zich heen komen, al zijn
we met hem blij dat verder strijden nu niet
meer hoeft. Frans toonde zich dankbaar voor
het mooie leven dai hij achter liet.
hoewel je weet dat hei
te moeten loslaten.
We zullen zijn vertrouwde aanwezigheid aan
onze zíjde missen. Frans, pap, we zeggen je
grote dank voor wie je altijd voor ons bent
geweest. Je was een gelovige man: dat je nu

Hoe moeilijk is het

-

niet anders kan

- om elkaar

bij God mag

thuiskomen

in rust en vrede

voorgoed. We zullen je nooit vergeten.
Wij zíjn u zeer erkentelijk uoor alle blijken uan
medeleuen na het ouerlijden en bíj de uituaart
oon Frans.

Margriet, Roger en Diana, Justin, Romy

vinden als een klok aan reparatie toe was.
Dankbaar mogen wij als zijn vrouw en zoon
terugkijken op een hele mooie tijd die wij

U bent uitgenodigd voor de

samen mochten beleven.

parochiekerk.

zeswekendienst

die zal plaatsvinden op zondag 30 september

2072 om 10.00 uur

in

bovengenoemde

