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In onze herinnering en ons gebed bli1ven WiJ 

d inkbaH gedenken 

GERHARDUS ANTONIUS PRANKE 
echtgenoot van 

Jacoba Hendrik• RikhoF 

H11 werd JO april 1915 te Denekamp geboren. 
In rust en nede overleed h11 in hei z1tkcnhuis 
De Stadsmaten te En,chede op 22 okt. 1985. 

H11 zal in onze herinnering bl11ven als een Fijne 
echtgenoot co een zorgzame vader Ook in 
moeilijke t11den, toeo h11 i;ameo met moeder 
voor hun kinderen hard moest werken, was hij 
het steunpunt in ons 01idden. 
Jo een gelukkig huweltik werden hun uven 
kinderen geboren. Het overlijden van "J:OOntje 
Hennie heeft een diepe wood in het leven van 
vader eo moeder geslagen. 
Jaren lang is vader z1ekeli1k geweest en toch 
beeft h11 alt11J ru~t en mord llitgestraald en 
klaagde hij niet in zijn ziekte. 
Vóór z1jo ziekte was hij een akucr m~n. Zijn 
werk als mclkbelorger deed hiJ met veel liefde 
eo zorg. tuini~rcn was zijn grote hobby. 
Z11n bescheiden, behulpzaam en opgewekt ka
rakter 7.al oog lang b11 veel mensen in herin
nering b11Jven voon leven Mtl veel hef de en ge
duld ging hij mei ZIJD kll•iokindercn om. 

Nu is er een einde gekomen aan dit ri1k en 
welbesieed leven. Daarom zijn wiJ drnkbJar 
dat God hem de kracht hedt ge!?even tot het 
laatste moment iets voor ons te hetelr.eoen . 

Na de gezongen uitvaartmis werd hi1 Ie ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof in Denekamp op 
26 oktober 1985. 

Die goedheid spreidde om hem heen, 

het centrum van ons leven 

heeft io 'Zijn sterven oog één Ie~. 

die vao aanvaarding oos gegeven. 

Moge de Heer hem belonen na een leveo vao 
gebed co arbeid, vol God•vertrou,n-n , met de 
eeuwige vreugde. 

Maria, Moeder van de Rozenkrans, bid voor 
ons. 

Voor uw medeleven en de laatste eer aan onu 

lieve echtgenoot, vader en opa. betuigen WiJ u 

onze oprechte dank. 

Familie Franke 

J. Benneker, koster, Denekamp 


