
Ter dankbare herinnering · aan 

JOHANNES HERMANUS FRANSEN 

echtgenoot van 

GEZIENA JOHANNA KAMPHUIS 

HU werd 14 april 1902 te Oldenzaal gebo· 
ren en ontving het sacrament der zieken. 
Op 22 juli 1971 stierf hij In het ziekenhuis 
te Oldenzaal. Na de H. Mis van Uitvaart 
op 27 juli 1971 In de St. Plechelmusbasiliek 
werd zijn lichaam begraven op het r.k. 
kerkhof te Oldenzaal. Vol geloof zien we met 
hem uit naar de nieuwe Verrijzenismorgen. 

Dierbare vrouw, God heeft u als 'n trouwe 
en onmisbare hulp aan mijn zijde geplaatst. 
Op 25 juli 1971. 36 jaar geleden. hebben 
we aan elkaar liefde en trouw beloofd voor 
het leven. Aan deze dag hebben we steeds 
met dankbaarheid teruggedacht. Samen 
hebben we hard gewerkt voor ons gezin. 
Het heeft ons heel wat inspanning gekost 
om onze eigen woning zelf te bouwen. Dit 
werk heeft ons zeer veel voldoening gege
ven. Eigen haard is goud waard. Mijn le
ven lang heb ik met vreugde gewerkt bij 
de fa. G. Vos. We waren blij met de zes 
kinderen. die we mochten ontvangen. Zij 
hebben onze levensvreugde vergroot. 

Vader was een goed en arbeidzaam mens. 
hij was gehecht aan het oude. Voor hem 
was elke verandering nog geen verbetering. 
Laten we het houden zoals we her hebben. 

In de Jaren van pensioen was hU voor velen 
behulpzaam met zijn vakbekwaamheid. 
Dierbare vrouw. ik weet dat mijn heengaan 
voor u erg pijnlijk Is. Ik hield echt van u 
en u hield van mij. Mijn heengaan is van 
Godswege. Zoek uw troost en steun bij 
onze kinderen. ZU allen waren ons dierbaar. 
Nu God mij heeft opgeroepen, bid ik vol 
vertrouwen : 
.Heer, laat nu uw dienaar gaan in vrede.• 

Voor uw blijken van deelneming. bij 
het overlijden van onze lieve man, va 
der, schoonvader en grootvader. zeggen 
wij u onze hartelijke dank. 

Familie Fransen-Kamphuis 

Oldenzaal, Juli 1971. 
Scholrenhoeklaan 19 


