


In Uw godvruchtige gebeden wordt aanbevol en 
de Ziel van Zaliger 

ANTONIA FRANKEN 
Echtgenote van 

ANTONIUS THEODORUS TEN BRINK 
geboren te Ett en 28 Maart 1883, n a een langdurig maar chrisM 
telijk aanvaard en geduldig gedragen ziekte, voorzien van de 
H.H. Genademiddelen der H . Kerk, overleden in h et St. 
Antonia-zickenhuîs t e Terborg op 19 Augustus 1952 en op 23 
Augustus d.o.v. op h et R.K. Kerkhof te Etten begraven. 

Het is geschied t zoa ls het de H eer van L even en Dood 
behaagd heeft. Voor Zijn H. Wil buigen wij als Christenen, 
on s hoofd en blij ven tevreden. 

W ij doen dat temeer, omdat de nagedachtenis aan deze 
overledene niet anders dan een gelukkige en dankbare kan zijn. 

Immers zij was een t rouwe en liefhebbende echtgenot e 
en een zorgzame, godsdienstige en voorbeeld gevende Moeder 
van een talrijke kroost. 

Van h aar mag getuigd , d at zij onder harde arbeid en vele 
zorgen haar grote kindersch aar heeft opgev oed en door haar 
woord en voorbeeld h eeft geleid. Zij was de eenvoudige, 
gelovige, bi~dende en werkende vrouw, die haar leven heeft 
best eed voor God, baar man .en haar k inderen; een christen 
vrouw van de oude stempel, die ook geduldig met hna-r man 
jarenlang haar ziekte h eeft gedragen. Daarom werd zij ook 
geacht door haar buurt en haar bekenden, daarom ook 
wacht haar zeker een over groot loon Gods in de Hemel. 

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en talrijke Kleinkinderen, 
bedenkt geheel U w leven , dat dit leven slechts een brug 
is naar h et eeuwige leven. Stelt , gij Kinderen , h et da arop 
a l tij d in. Blijft gedenken clc lessen en h et v oorbeeld van Uw 
Vader en Moeder: blijft liefdevol voor Uw oude, zieke Vader 
en hebt dank voor al Uw zorgen en liefd e, waarmee gij mij 
bijzonder Mnrietje - hebt omringd gedurende de laatste 
jaien van mijn ziekte. 

Heer geef haar ziel de eeuwige rust . 

H . Maria bid voor haar. 

ONZE VADER - WEES GEGROET 


