
" Ter dierbare nagedachtenis aan 

BERNDINA ALEIDA CHRISTINA 
WELMAN 

echtgenote van Hendrikus Johannes Franke. 

Ma is geboren te Lonneker op 23 juli 1922 
en overleed, voorzien van het H. Oliesel op 

31 december 1992. 
Op 5 januari hebben we haar begraven op het 

R.K. kerkhof te Lonneker. 

Onverwacht, maar niet onvoorbereid , riep de Heer 
haar voor de laatste en grootste reis die ieder 
mens eens moet maken. 
Ruim 45 jaar heeft ze samen met pa lief en leed 
gedeeld. 
Afgelopen zomer hebben we dit heugelijk feit met 
ons allen gevierd. 
Behalve de vele inspanningen voor het gezin 
heeft ze zich ook met hart en ziel ingezet voor het 
bedrijf. 
Altijd was ze er voor ons, wanneer we ook thuis
kwamen, er stond altijd een warme maaltijd klaar. 
Vol bewondering hebben we ons later afge
vraagd; hoe kan iemand dat? 
Ma heeft ons veel gegeven, weinig heeft ze ge
vraagd. 
De laatste jaren kon ze het wat rustiger aandoen. 
Samen met pa in een eigen huisje, ze was er erg 
gelukkig en tevreden. 

Blij was ze als haar kinderen en kleinkinderen op 
bezoek kwamen. 
Ze was een vrouw van weinig woorden en sterk 
betrokken bij iedereen. 
Het geloof was voor haar een rots in de branding. 
Hoogtepunten waren de bedevaarten naar Keve
laer. 
Plotseling werd ma de tweede Kerstdag getroffen 
door een beroerte. Het heeft haar erg aange
grepen dat ze niet verder kon. Na een kortston
dige opname in het ziekenhuis, was ze blij dat ze 
naar huis kon. Thuis bij alles wat haar dierbaar 
was, daar wilde ze zijn , daar wilde ze de jaarwis
seling vieren . 
Het was een grote klap voor ons allen toen ze 
oudejaarsavond plotseling van ons heenging. 
Ma is gestorven zoals ze heeft geleefd, zonder 
veel ophef. In stilte heeft ze haar lot aanvaard. 
Lieve vrouw, ma en oma, we zullen je heel erg 
missen, maar we troosten ons in het geloof dat je 
nu voor altijd gelukkig leven mag in Gods heer
lijkheid. 
Jouw geloof, jouw eerlijkheid, jouw goedheid en 
jouw inzet zal voor ons altijd tot voorbeeld dienen. 

We bedanken allen die hun medeleven bij het 
overlijden van ma en oma hebben betoond. 

H.J. Franke 
kinderen en kleinkinderen. 


