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Op4 juni 2001. 2e Pinksterdag, is mijn lieve en zorgzame vrouw, en onze lieve 
en zorgzame moeder en oma, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken toch 
nog onverwachts van ons heengegaan. 

Moeder beleefde haar jeugdjaren op de boerderij van haar ouders te Ambt 
Delden. Ze werd er geboren op 4oktober1917. 
Al op zeer jonge leeftijd overleed haar vader. Haar moeder, "oma", heeft nooit 
bij de pakken neergezeten; met vastberadenheid hield ze het boerenbedrijf 
draaiende en met grote zorgzaamheid voedde ze haar kinderen op. Moeder 
hielp daarbij mee op de boerderij, en in de spaarzame vrije uurtjes verdiende ze 
bij als naaister. 

Toen ze vader had leren kennen, en er spoedig trouwplannen kwamen, gooide 
de oorlog roet in het eten. Het duurde tot 1947 voor er een bruiloft kon worden 
georganiseerd. Het feest werd deels op de boerderij gehouden. Aan 
achtereenvolgens de Prins Bernhardlaan, de Lijsterstraat, het Vedergras en 
tenslotte op het Dijkhuis heeft altijd de deur voor iedereen opengestaan. 
Gezelligheid was er troef. 

Zo zorgzaam als oma Kemna voor moeder is geweest, zo zorgzaam was 
moeder voor haar 7 kinderen en 17 kleinkinderen. 

Bij het aandienen van "de oude dag" meldde zich ook de ziekte van Parkinson, 
een ziekte die haar verdere leven heeft bepaald. Met moed, vastberadenheid 
en zo nu en dan ook met de nodige· onvervalst Twentse - humor heeft zij haar 
ziekte tot het laatst gedragen. Een reis met vader naar Lourdes bracht in 1988 
nieuwe kracht. 
Vader stond haar altijd bij, zoveel als mogelijk was. Verder hebben Ria en 
Angeline gedurende langere tijd vrijwillig een deel van de verzorging 
overgenomen. Zo stonden moeder en vader er nooit alleen voor. 

Op 1 april van dit jaar ontving moeder het H. Sacrament der Zieken. En zo 
kwam onvermijdelijk de dag dat we afscheid moesten nemen, uitgerekend op 
de verjaardag van Angeline, en kleinzoon Ben. In het bijzijn van vader, de 
kinderen en naaste familie is ze tenslotte rustig ingeslapen. 

Op vrijdag 8 juni 2001 hebben wij moeder te ruste gelegd op de R.K. 
Begraafplaats te Borne, nadat wij in een requiemviering in de Stephanuskerk 
afscheid van haar hebben genomen. 

Samen zijn is samen lachen, s amen huilen, sam en delend tot het 
eind. 

Een bijzonder woord van dank aan het verplegend personeel van 't Dijkhuis en 
het personeel van de Meerzorg, af deling "De Linde"; alsook aan allen die bij het 
overlijden van moeder hun blijk van medeleven hebben betuigd. 

De familie Fransen. 


