
Dankbaar blijven wij gedenken 

JOHANNA CHRISTINA 
FRANKE 

echtgenote van 

Johannes Antonius ter Huerne 

Zij werd geboren te Enschede op 
15 juli 1918. - Ze overleed, na het 

ontvangen van het Sakrament van de 
Zieken-zalving . op 24 februari 1988. 
We deden haar uitgeleide, na de 
Eucharistie in de St. Jozefkerk te 
Enschede op 29 februari . Daarop 
volgde de crematie te Usselo. 

t 
Ze was opgeruimd en optimistisch 

van aard. - Heel begrijpelijk dat de 
familie, de neven en nichten en de 
buren graag bij Johan en Annie op 
bezoek kwamen en dat ze, omge
keerd, ook altijd graag gevraagd 
werden voor een bezoek of 'n feest. 

Bovendien stond ze altijd klaar om 
te helpen. - Zo heeft ze met veel toe
wijding haar ouders en schoonouders 
verzorgd. 
Haar grote hobbies waren: zorgen 
voor dieren en T.V.-kijken 

Vanaf hun huwelijk woonachtig op 
Floraparkstraat 100, hebben belden 
de vele hoogtepunten meegemaakt in 
de parochie SI.Jozef. Daar heeft 
Annie ook een sterke invloed van 
ondergaan. - Het gebed nam 'n grote 
plaats in haar leven in. En in de kerk 
was ze gehecht aan het oude en 
vertrouwde. - Trots was ze dan ook 
op de bronzen pfaquette, die háár 
Johan ontving bij zijn 50-jarig lid
maatschap van het koor. 

In Juni van dit jaar zouden ze hun 
35-jarig huwelijksjubileum vieren en 
in Juli daarop haar 70-ste verjaardag. 
De plannen waren al gemaakt. 
Begin februari werd ze plotseling 
door een ziekte getroffen en enkele 
weken later nog eens. Vredig is ze 
ingeslapen en haar Heer tegemoet 
gegaan. Daar zit ze nu aan, aan het 
eeuwig bruiloftsmaal. 

Lieve Johan, je moet me nu missen. 
Maar weet dat Ik op je wacht 
Eens zullen we weer samenzijn. 

Hartelijk dank ik allen die met Annie 
meeleefden tijdens haar ziekte en mij 
hun deelneming betuigden bij haar 
overlijden en uitvaart. 

J. A. ter Huerne 


