
Ter gedachtenis aan 

JOHANNA SUSANNA FRANKE 

echtgenote van Herman Voortman. 

Op 21 augustus 1913 werd zij geboren; 
26 oktober 1991 is zij overleden. 

Woorden zijn beperkt; ze kunnen niet weer
geven alles wat wij voelen nu mijn vrouw, 
onze moeder en oma is heengegaan. 
Zij was nog maar twaalf Jaar toen ze al In 
dienst ging bij anderen; en zo heeft zij heel 
haar leven zichzelf gegeven. 
Zij had dat waakzame oog dat zag waar 
geholpen moest worden; zij had die zor
gende handen juist daar waar die moeder
handen ontbraken. 
Zo heeft zij heel haar huwelijk klaar gestaan 
voor haar man en jongens; zo gaf zij hen de 
kans om ieder eigen wegen te zoeken en 
zelfstandig de weg te vinden In dit leven. 
Zoals Maria, haar grote voorbeeld, speelde 
zij geen rol op het grote toneel van deze 
wereld; maar in haar kleine wereld heeft zij 

door haar dienstbaarheid en eenvoud on
schatbare waarden doorgegeven. 
In-tragisch was het dat haar ten deel moest 
vallen waarvoor zij zo bang was geweest. In 
haar goede momenten heeft dat haar, en 
bovenal ook allen die zo nauw met haar 
verbonden waren, veel pijn gedaan. 
Met dank voor het vele goede dat zij gegeven 
heeft; met dank aan allen die haar trouw 
bezochten; met dank aan alle goede zorgen 
aan haar besteed, vooral de laatste jaren, 
nemen wij afscheid. 

U Heer God, vragen wij dat zij moge zijn In 
vrede met de verrezen Heer; dat Maria haar 
moge opwachten aan de deurvan het Vader
huis, en dat zij bij U moge ontvangen wat 
haar hier niet meer gegeven werd. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven, uw bezoeken en uw zorg, 
voor uw meegaan op haar laatste gang op 
deze aarde, danken wij U van harte. 
Neem dit plaatje mee als herinnering aan 
haar en als teken van onze dank. 

H.J. Voortman 
Kinderen en kleinkinderen. 




