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Gen moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt zij nog ;oo oud. 
Je ltoopt steeds dat ;;i;e nog ee11 poosje blijft, 
omdat je van haar ltoudt. 
maar als de jaren tellen gaan, 
:zij :ziek wordt, moe en oud. 
<Da11 de11k je, ach sliep ze nu maar in, 
omdat je van haar l10udt. 

l 11 dankbare herinneri11g aait: 

13erdina Elidèabeth Franken 
sinds I 2 augustus 1963 weduwe van 

Johannes fl.rnoldus van fl.ke11. 

ma werd geboren op 8 oktober 1909 te Steenderen. 
Op I 3 augustus I 940 is :zij getrouwd met ] ohannes van 
fl.ken. 2ij woonden in het door pa :dl:elf gebouwde huis aan de 
'Pastoor 'Thuisstraat te Keijenborg. 

Samen krege1t :zij zeven kinderen, vijf dochters e11 twee zo11e11. 

2ij was altijd drul? in de weer voor haar gezin, en i11 de 
groe11tetui11. 

Op I 2 augustus l QÓ3 overleed pa en moest zij alleen verder 
met haar kinderen. (f)at heeft :zij op een wonderbaarlijke wij:ze 
volbracht. ~edurende haar leven heeft zij wekelijks het graf van 
pa ver~rgd. 

In 197 4 is ma naar de 'Pastoriestraat verhuisd. Op dit 
adres werd rondom het huis, de tuin tot in de puntjes ver;oorgd. 
K.i11deren, klei11kinderen en achterklei11kinderen konden nooit te 
vaak bij haar bimien komen. Ondanks haar hoge leef tijd was 
haar niets te veel. 

Toe11 haar ge;;co11dheid wat minder werd is ma in I 991 naar 
een aanleunwoning bij maria 'Postel gegaan. 
met veel ple:zier ging :dl:ij naar de bingo en vooral met haar 
goede buur fl.nne :zag :zij alle voetbalwedstrijden op t.v. waar 
«.ij intens van kon genieten. 

Sinds mei 2004 woonde :ze in maria 'Postel. Haar gezond
heid nam steeds verder af. Wij :zijn dankbaar dat ma liefdevol 
werd 1>er:zorgd. 

Op maandag 20 februari, 0 I. 30 uur is ma 111 alle rust 
ingeslapen. 

'\7oor uw medeleven en same11 ;;i;ij1t met ons, zeggen WIJ u 
hartelijk dank. 

Haar kindere11, kleinkindere11 en ac11terklein/qi11deren. 

2ij ruste in vrede. 


