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Ze werd op 27 lebruarr 1902 '" A:bergen gebOren 11 d<' 
Pancra11uskerk aldaar trouwde ze op 7 september, 1933 
met Henucus Johannes Stepnanus Franken Volmennk. 
Ze gingen wonen oo de bOerderiJ aan de Loohavenweg 1n 
Saasveld, z1in ouderl,Jk huis Daar werden hun twee zo
nen en twee dOChters gebOren. Heel plotseling slier! va· 
der. op 16 ianuarl, 1949 Sindsd,en was moeder weduwe. 
z1J boog in gelool haar hoold, de mens mag niet opkomen 
tegen God 
Na het Sacrament van de Zieken ontvangen te hebben. 
overleed ZIJ op woensdag 14 juli. 1982 in het Gerardus 
Ma1ella Ziekenhuis te Hengelo. Tijdens de plechtige Eu· 
charist1ev1errng en Uitvaart op zaterdag 17 juli d.a v. in de 
parochiekerk te Saasveld hebben wij alsche1d van haar 
genomen en haar lichaam op het kerkhof b'j vader te 
ruste gelegd 1n geloof aan de glo11evolle verriJzenis van de 
doden 

In net boek der SPreuken staat deze voonreffelijke vrouw 
en moeder goed getekend ·Een sterKe vrouw Het hart 
vao haar man vertrouwi op haar Zij brengt hem gelu~. Z•J 
opent naar hand voor de bet>oeftige Z,j ziet lachend de 
komende dag tegemoet Haar mond spreekt wi1sne•d Z1J 
gaat de gangen van haar gezin na en eet haar brood met 
1n led,ghe•d · 

Zo staat ZIJ getekend In hot hart van allen. die haar ken· 
den Wij denken daarb1J aan haar hartelijke en nooit 
rustende zorg, toen vader niet meer bij ons was en ze af· 
leen de zorg had voor haar vier kinderen. ze waren nog zo 
1ong. ze moesten nu ook meehelpen op de boerderij, dat 
kon rnet anders. en ze was er nog altijd dankbaar voor. 
dat i.e het gedaan hebben. het was. alsof ze zich schuldig 
voelde We zullen ook niet vergeten. hoe ze met de steun 
van haar oudste ongehuwde broer. die op het ouderlijk 
iu1s •n Albergen woonde, voor ons gewerkt neeft en alle 
moe 1kheóen moedig heelt gedragen en overwonnen. 
veel werk gebeurde toen nog met de paarden. en onze 

OO'll kwam graag, meestal drie dagen 1n de week: hij ging 
goed en graag met paarden om. het waren goede vrien
den voor hem 

Moeder was veel thuis ze werkte graag in de tuin. ze 
h•eld van bloemen en op de ooeroerij kon ze druK Z•jn met 
handwerKen enz Maar ze ging ook wel eens graag uit OP 
visite met de boottocht en met de be1aardenu1tstap1es 
maar altijd de geiegender t1Jd 

Moeder was ook een d•ep godsdienstige vrouw. met heel 
haar hart gehecht aan het geloof. Zij heeft veel gebeden. 
nam spontaan de rozenkrans, voo1 leder die haar dier· 
baar was. voor alles en nog wat èn om Mana te bedanken. 
omdat alles goed gekomen was. Meer dan 20 keer gong ze 
naar Kevelaer. het genade-oord van Maria Ook ging ze 
meerdere keren op retraite. ze was uiterst nauwgezet en 
gewetensvol. altijd bedacht op haar mogehJke fouten en 
tekorten. de goedhe•d van haar daden afwegend naar 
haar zuivere bedoelingen al ben je je niet van zoveel 
kwaad bewust. daarom ga 1e nog niet vrij uil . ze was 
pree es in a 1es en strikt rechtvaardig ·oegene d•e de 
Heer vreest.d'e zal net goed gaan. als het einde komt. OP 
de dag van zijn dood wordt hij ge ukktg geprezen. Nauw
gezet en precies in alies. zo ~1eld ze voor de kle!flk1nderen 
alles bij en onth,eld a11es 

Dat moeder liJOens haar laatste z•ekte niet meer kon spre
ken. geen enkel woord meer kon zeggen, hoezeer Zij het 
probeerde en tot u1drukk1ng bracht door ons met haar nog 
sterke hand vast te houden. maakte ook ons zo verdnet19 
en zo hulpeloos. maar moge ook een d•epe troost voor 
ons worden. nu we moeder niet meer In ons midden heb
ben: moge zij nu bij God leven 1n eeuwige vrede en vreug· 
de. Onze Vader • Wees Gegroet 

De k•nderen behuwd en kle•nk1nderen van de familie Fran
ken VOlmermk danl(en u oprecnt voor uw medeleven li1-
dens ziekte. overhJden en begrafenis van onze zorgzame 
moeder, be"uwdmoeder en oma 


