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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Tine Franken-Schwering 

weduwe van Hein Franken 

Zij werd geboren op 25 december 1915 te Oldenzaal. 
Zij overleed plotseling, na nog voorzien te zijn 
van het H. Sacrament der Zieken, op 15 juni 1999 1n 
verpleeghuis Eugeria• te Almelo 
Wij hebben afscheid van tiaar genomen op 19 juni 
1999 tijdens de Euchanstievienng 1n de St. Jozefkerk 
te Almelo, waarna wij haar begeleid hebben naar het 
crematorium "Enschede" te Usselo. 

Lieve mama, 

Wat hadden we je graag de pijn willen bespare1, die 
je de laatste weken hebt door moeten maken. Zowel 
de lichamelijke pijn van je gebroken heup, als je gees
telijke pijn van intens verdriet om het verlies van je 
man, jouw zo geliefde Hein, waar je 60 jaar mee 
samen bent geweest. 

Je kon en wou niet meer verder zonder hem. en ook 
al had je ons en ie vier kleinkinderen. waarvan je 
zovee1 hield; je kon het allemaal niet meer aan. 

Het doet ons groot verdriet binnen 9 dagen zowel pa 
ais jou te moeten verliezen. maar het is een troost 
voor ons te weten dat jullie weer samen zijn. 
Samen met je dierbaren, zoals ie altijd zei. 
Samen ook met je geliefde zussen Bertha en Zus, 
die ie zo gemist hebt en samen met je vader en 
moeder. Jouw eigen moeder, waar je je niets meer 
van kon herinneren, omdat ie nog maar 4 jaar oud 
was toen ze overleed. 
Je had haar zo graag willen leren kennen. 

We hopen dat ie nu voor altijd samen bent, zodat !e 
alle tijd voor elkaar hebt. 

Het is jammer dat we niet even kunnen kijken daar
boven om te zien hoe het met jullie gaat en jullie nog 
even kunnen knuffelen. 

Lieve mama. schoonmoeder en oma. bedankt voor 
alle mooie jaren samen. 

Voor ons was je de liefste moeder van de hele 
wereld. We houden van ie. 

Hierbij bedanken wij u voor de vele blijken van 
belangstelling en medeleven, ra het onverwachte 
overlijden van onze 1eve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


