
In dankbare herinnering aan 

Pranz Peter (J)ek._,kgrs 

Echtgenoot van Margrietha Marie Sonder. 
Eerder gehuwd geweest met Gerda Haegens. 

Franz werd geboren in Rotterdam op 22 september 
1933 . 
In de oorlogsjaren heeft hij dingen gezien en 
meegemaakt die diepe indruk op hem hebben 
achtergelaten. Hij heeft er later nog veel over 
gesproken. 
In de hongerwinter heeft hij kennis gemaakt met 
het Twentse land in Geesteren, waar hij in een 
boerengezin werd opgenomen. 
Hij kon goed leren en schopte het tot ingenieur. 
Franz was een ambitieus mens, die zijn mening 
niet onder stoelen of banken stak. 
Ook op politiek gebied was hij zeer geëngageerd. 
Hij heeft nog een aantal jaren in Beringe 
(Limburg) in de gemeenteraad gezeten. 
Hij was een echte Bourgondiër, hield van het leven 
en als Prins Carnaval gaf hij daar volop getuigenis 
van. 
Toch heeft hij ook sinds haar geboorte het verdriet 
meegedragen van zijn geestelijk gehandicapte 
dochter Anja. 
ln 1999 overleed zijn vrouw Gerda. Om dit verlies 
te kunnen verwerken ging hij met zus !en op 
vakantie naar Wenen. 

Gretha Verheijen uit Overdinkel, wier man drie jaar 
daarvoor was overleden, ging ook naar Wenen met 
een gezelschap. Het lot heeft het zo gewild, dat deze 
twee mensen, die allebei het verdriet omtrent hun 
overleden partner, een plaatsje wilden geven, met 
elkaar in gesprek kwamen op een zitbankje in Wenen. 
Zij hebben elkaar sindsdien nooit meer losgelaten. 
Franz trok naar Overdinkel, kochten daar een huis 
met grote tuin, waar Franz zijn hobby tuinieren volop 
in praktijk kon brengen. De gezondheid noopte hen 
echter te verhuizen naar een appartement in Losser, 
waar alles voorhanden is. 
Hoewel het niet echt zijn klein- en achterklein
kinderen waren was hij heel gek met hen, en de 
achterkleinkinderen accepteerden hem volledig als 
hun opa. 
Franz was smoorverliefd op zijn Gré, en vertelde het 
aan iedereen die het wel of niet wilde horen. Beide 
zijn diepgelovige mensen, die een extra lijntje hebben 
met Maria. 
De laatste tijd ging het met de gezondheid van Franz 
aanzienlijk minder. Gretha verdient dan ook een 
bijzonder compliment voor de geweldige zorg die zij 
heeft verleend. 
In diep geloof is Franz op tragische wijze heenge
gaan. Wij wensen hem, dat hij zijn plekje bij Maria 
mag vinden. 

Voor uw blijk van medeleven zijn wij u zeer 
erkentelijk. 

Gretha Dekkers-Sonder 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


