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Een mooie herinnering aan 

Theodora Wilhelmina Maria Kester-Franke 
Thea 

Thea werd geboren op 7 december 1924, als jongste van 
een groot gezin met 8 kinderen. Zij groeide op in een 

·-'~eilige en beschutte omgeving in Naaldwijk met 2 broers 
en 5 zussen. Graag had ze naar de MULO gewild na de 
lagere school, maar dat mocht niet van vader Jan Franke. 
Ze ging naar de Naaischool en werkte 9 jaar in het grote 
gezin van haar oudste zus. In 1949 ontmoette ze Leo 
tijdens een busreisje en ze trouwden in mei 1951. Ze 
kregen 6 kinderen. In 1958 verhuisden ze naar Erica, 
waar met hardwerken en heimwee naar de familie in 
Naaldwijk, een tuinbouwbedrijf werd opgezet. Voor 
haar kinderen heeft ze altijd gestreden, zodat zij wel een 
goede schoolopleiding konden volgen. Toen haar 
kinderen volwassen waren, heeft ze alsnog de 
Moedermavo gedaan. Ze las graag, liefst historische 
boeken. Ze was een vrouw die het meest genoot als ze 
haar gezin en familie om zich heen had. Oppassen op de 
kleinkinderen deed ze graag en was haar nooit teveel. 
Samen met Leo heeft ze gedurende 10 jaar een huisje 
op Tenerife gehad. Ze zijn er vele keren geweest maar 
altijd in de Decembermaand en met Pasen wilde ze in 
Erica zijn, bij haar (klein)kinderen. Vaak belde ze haar 
kinderen op om te horen hoe het ging en te vertellen 

hoe het met haar en Leo ging. Dat stopte heel geleidelijk 
aan, dat bellen. Later bleek waarom; ze wist niet meer 
hoe de telefoon werkte. Leo moest het telkens opnieuw 
vertellen: "groene knopje aan, rode knopje uit". Vergat 
dat ze een eitje wilde bakken, terwijl het gas al brandde. 
De vreselijke ziekte Alzheimer had haar in zijn greep. Ze 
is niet boos of opstandig geworden, accepteerde het, 
omdat het zo was en ze niet anders kon. In juli 2013 
verhuisde ze samen met Leo naar verzorgingshuis "de 
Anloop" in Schoonebeek, en in juni 2014 werd ze naar 
de Bleerinck in Emmen gebracht. Gescheiden van "pa" 
haar geliefde Leo die achterbleef, tot groot verdriet van 
beiden. In november 2013 was ze gevallen en had haar 
arm gebroken. Toen was de "grote onrust" begonnen, 
werd stilaan erger en kwam de angst. De weg, haar 
thuis en zichzelf kwijt, dwaalde ze door de gangen, op 
zoek naar haar moeder en naar "pa". Tot het eind 
herkende ze haar kinderen en kleinkinderen en was 
dankbaar en blij maar vergeten dat ze, ze pas nog gezien 
had. Thea was een gelovige vrouw en de laatste weken 
van haar leven heeft ze vele, vele Weesgegroetjes 
gebeden. 

Op 11 november 2014 overleed Thea in het Scheper
ziekenhuis van Emmen. 
De uitvaartdienst ter afscheid werd gehouden op 
15 november 2014 in de Parochiekerk in Erica, 
waarna zij is begraven op het RK kerkhof. 

Leo Kester, 
Kinderen en (achter)kleinkinderen 


