
In dankbare herinnering aan 

Franclna Marcus geb. Heij 

wed. van Daniël Marcus 

Zij werd geboren in 1898 te Bennekom. 
Gesterkt door de zalvinl,l der zieken over
leed zij op 20 ok-iober 1990 in het verpleeg
huis "Oldenhove" te Losser. 
Ka de Eucharistieviering op 24 oktober 1990 
in de Maria Geboortekerk te Losser. heb
ben wij haar voor het laatst begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

In een lang leven maak je veel mee, zo
wel mooie dankb::ire al~ verdrietige dingen. 
Haar huwelijk met Daan Marcus was heel 
gelukkig en duurde meer dan 55 jaar. Hun 
gezin dat de start kreeg in Brunssum, Lim
burg waar de twee kinderen werden ge
boren. De latere jaren in Enschede waar 7e 
tot voor l ''2 jaar heeft gewoond. Ook ver
drietige dingen, zoals het te vroege over
lijden van haar 10on en later haar schoon-

zoon en haar man. Dat heeft ze op haar 
eigen manier verwerkt. In ,tiltc, alleen in 
zichzelf. Klagen of zich beklagen was haar 
vreemd. Pijn of verdriet werd voor een 
ieder verzwegen. Door7ettcn wou 7C. Dit 
heeft er dan ook toegeleid dat ze tot haar 
negentigste jaar 7.elf,tandig heeft j,lewoond. 
De kleinkinderen werden altijd gastvrij ont· 
vangen en konden altijd hun ,·riendcn mee
brengen. Ook heeft 7C nog genoten van haar 
achterkleinkinderen en kwam waar mogelijk 
nog graag eventjes op bezoek. Ka haar ne
gentigste jaar kwam ze door een val in het 
verpleeghuis '"Oldenhove." Dat ,·iel haar en 
ons erg moeilijk. maar ze schikte 1ich er in 
mede door de zorgzame "Zu~ten.." In de 
woonplaats van haar dochter volbracht zij 
haar leven, door iedereen omringd met zor
gen. Dat wist 7e en 70 was hel goed. 

Voor uw blijken van medeleven, betoond na 
het overlijden van on1e lieve moeder, schoon
moeder en oma, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


