
Ter dierbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Franke 
"Klumper's Jan" 

echtgenoot van Anna Maria Meijerink 

Hij werd geboren op 2 juni 1927 te Gammelke (gem. Weerselo). 
Na het ontvangen van de Ziekenzegen is hij op 13 maart t 996 gestorven 

in het ziekenhuis te Oldenzaal. In aansluiting op een gezongen Uitvaartviering hebben 
we hem te rusten gelegd op het parochiële kerkhof te Deurningen op 18 maart 1996. 

Jan was een man uit één stuk. Hij was voor zijn 
vrouw iemand die trouw was en zorgde dat Annie 
niets te kort kwam. Met haar was hij in begin 1958 
getrouwd op zijn eigen ouderlijk huis aan de Groots
weg. Samen mochten ze acht kinderen zien gebo
ren worden. Pa zag ze uitgroeien en was er erg op 
gesteld. Hij probeerde de jongens te leren paardrij-

den, want dat deed hij zelf ook graag. Pa heeft hard 
gewerkt, meer dan 25 jaar in de zu ivelfabriek te 
Hengelo en daarnaast bij huis op zijn boerderij. Hij 
was met het landleven en buiten vergroeid. Toen 
hij om gezondheidsredenen niet meer zijn eigen
lijke werk kon doen, heeft hij met het houden van 
vee toch zijn leven invulling weten te geven. 

Hij verzorgde ook de administratie van de "peer
dekas' . Daardoor kwam hij bij veel boeren. En dan 
was er altijd wat te praten. Hij kende de omgeving 
door en door. Jan was sociaal ingesteld. Als ie
mand om iets ' verleegn' zat sprong hij bij. Of het 
nu gereedschap of kleren waren. 
Toen hij eenmaal een trekker had was hij de ko
ning te ri jk. Wat heeft hij er mee gereden en wat 
was hij altijd op maandagmorgen de eerste bij de 
' bond" om meel te halen. 
In de kerk zat hij altijd ruim van tevoren. Het ka
tholieke geloof leefde op eenvoudige wijze in hem. 
Voor jezelf de rechte weg houden en niemand te
kort doen. Toen hij ziek was geworden, een ziekte 
die zijn stoere lichaam snel aantastte, wilde hij geen 
beklag met zichzelf. Hij probeerde voor zijn vrouw 
en kinderen en zeker ook voor de kleinkinderen de 
optimistische kant te zien. Vele mensen kwamen 
op bezoek en dat deed hem goed. Van twee klein-

kinderen mocht hij de doop nog meevieren. Alle 
kinderen heeft hij nog een keer bezocht. Pa zorgde 
dat alles ' terecht" kwam. Heel nadrukkelijk vroeg 
hij alle kinderen en kleinkinderen in huis toen hij 
de Ziekenzegen mocht ontvangen. Dat was goed 
en zo was Pa voorbereid. De huwelijksdag van 
Frans en Yvonne kon hij niet meer beleven. In het 
ziekenhuis nam Pa bewust afscheid en is rustig ge
storven. "Pa, het voorjaar heb je gezien, 

de tulpen en lammetjes. 
Moge je nu de oogst van je leven 
meemaken in het Eeuwig Leven. 
Bedankt voor alles." 

leder die op welke wijze dan ook met ons heeft 
meegeleefd tijdens de ziekte van mijn man, onze 
pa en opa, willen we heel hartelijk bedanken. 

Annie Franke-Meijerink 
Kinderen en kleinkinderen 


