
Ter heriMering aan 

Hendrik Gerardus Matheus Franke 

echtgenoot van Helena Agatha R1bbert 

Henk werd geboren op 21 september 1925 m Gammelke. Gesterkt 
door het H. Sacrament der Zieken overleed hij thuis te midden van 
ons allen op 24 oktober 1998. 
We hebben afscheid van hem genomen op 28 oktober 1998 m de 
St. Plechelmuskerk te Deurningen. waarna hq te ruste is gelegd op 
het kerkhof aldaar. 

Pa, beter bekend als 'Oans Hennik', was de oudste zoon uit een 
gezin van vier kinderen. H11 woonde 10 jaar van z11n 1onge leven in 
Hengelo, maar z11n hart lag toen al n Gammelke, z11n geboortepiek. 
Hij was graag op de boerderij 'erve t Oansman' van zijn oud-tante. 
Op zijn 14e 1aar keerde het hele gezin terug naar Gammelke. 
Samen met z11n vader nam hij de boerderij over en breidde deze uit. 
In 1962 trouwde hiJ met ma en samen kregen ze twee dochters en vijf 
zoons. De oudste zoon Jan toonde veel interesse in de boerderij en 
tot pa zijn grote vreugde nam hij het bedrijf over. 
Het katholieke geloof was altijd erg belangrijk voor hem, zondag was 
dan ook een echte rustdag. Vaak ging hij dan met zijn gezin naar het 
concours. De paardensport was naast het boerenwerk z11n grote hobby. 

Pa, je was een harde werker en had altijd het beste met ons voor, 
maar de emotionele dingen hield 1e liever voor 1ezelf. Je gezondheid 
liet 1e regelmatig 1n de steek, altiJd overkomelijk tot de 14e oktober 
vorig 1aar, toen ile twee keer een hartinfarct kreeg. N emand van ons 
verwachtte dat ie deze ongeh1ke strijd zou winnen. Maar je enorme 
wilskracht deed zelfs de artsen versteld staan en na zeven weken was 
1e toch weer b1J ons thuis. In dit laatste levens1aar kende ie vele 
emoties. Er waren slechte dagen van benauwdheid, afhankelijk zijn 
en onzekerheid. Je kon het ziek z11n gewoon met accepteren. 
Maar gelukkig waren er ook mooie dagen waarop je bewust genoot 
van de buitenlucht, de boerderij en je kleinkinderen. 
Dat ie dit laatste jaar thuis kon doorbrengen was vooral te danken aan 
ma, die dag en nacht voor je klaar stond. 

Lieve man, pa en opa, bedankt voor alles. 
We zullen ie m1ssenl 

Pa. zoals je was ben 1e gestorven, op je eigen manier .••• 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het over· 
lijden van Henk, willen wij u b11 deze harteli1k danken. 

Lenie Franke-Ribbert 
Kinderen en kleinkinderen 


