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Ja, God is mijn redder, 

ik vrees niet, 
ik ben vol vertrouwen. 

{Jesaja 12,2.) 

ALBERTA MARIA FRANSEN 

Zij werd geboren op 10 februari 1908 In Ol
denzaal. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed zij op 23 januari 1983. In haar pa
rochiekerk van de H . Drieëenheid, op 27 ja• 
n ua ri d.a.v., hebben w ij In de Uitvaart haar 
leven en z ielerust aan God aanbevolen. Daar
na heeft haar crematie plaatsgevonden in het 
crematorium " Twente" te Usselo . 

Haar roepnaam was 'Maria' of 'Tante Marle'. 
Hierdoor was zij genoemd naar de Moeder 
Gods. Zij droeg niet alleen haar naam. Ook 
in haar leven was veel gelijkenis met het 
godsvertrouwen en de dienstbaarheid van 
Maria. 
Zoals Maria haar nicht Elisabeth ging hel• 
pen, zo heeft de overledene steeds gewerkt 
aan het gezinsgeluk van anderen . Dit deed 
zij lange jaren in dienstbetrekk ing. Maar 
ook altijd bleef er t ijd en kracht over, wan
neer haar familie P.en beroep op haar deed. 
Bij ziekte was zij dl! eerste, die' het werk aan
pakte. Zij spande zich dan In alsof het om 
haar eigen gezin ging. 

Voldoening voor haar leven kende zij diep in 
haar hart. Zij had in haar eigen won ing vre
de met haar levensweg. Graag ontv ing zij 
anderen om In gesprek mooie en ook moei
lijke momenten In herinnering te roepen. 
De woorden 'Mij geschiede naar Uw WW ge
ven weer, dat Maria in haar leven met God 
op weg durfde gaan. 
Zo had de overlsdene ook haar vaste plaats 
in de kerk. Haar gebed tot God, daar en 
thuis, getuigen van haar overgave. 
De Schepper van haar leven, die In zijn 
Voorzienigheid haar altijd genadig was ge
weest, zou Hij haar een zachte dood geven 
en opnemen In de Heerlijkheid met Chris
tus? 
Gelukkig is haar een zacht sterven gegeven 
en haar vertrouwen zal niet beschaamd wor
den door Hem, tot wie w ij willen bidden : 

Heeür geef aan haar, 
die w dienares was 

en tegelijk voor ons een geliefde mede• 
mens, nu de eeuwiçe rust en liet eeuwige 

lzcht. 
Maak haar deelgenoot in de Verrijzenis 

van Jezus, Uw Zoon. 
Amen. 

Voor de blijken van belangstelling door u· 
getoond tijdens de ziekte en bij het overlij
den van onze 1iev11 zorgzame zuster, zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam : 
Fam. Fransen. 


