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Dankbare herinnering aan 

JOHANNA FRANSEN 
wed. va_n HENDRIK MEYER sinds 22 april 1959 

Zij werd te Baarle-Nassau geboren op 25 mei 
1894. Al spoedig na haar huwelijk op 25 no-

_., , vember 1916 vestigde zij zich met haar man 
in zijn geboortestreek. Het grootste gedeelte 
van haar leven heeft zij doorgebracht in 
Erica. Als moeder van tien l<inderen, van wie 
reeds drie over leden zijn, heeft zij veel mee
gemaakt zonder dit telkens aan anderen te 
laten merken. 
Tot het einde van haar leven heeft zij haar 
dochter, die vooral moeders zorgenkind was , 
bij zich gehouden. Wat teruggetrokken en in 
zichzelf gekeerd leefde zii verder, niet kla
gend over haar gezondheid, hoewel haar li
chamelijke krachten steeds minder werden. 
Op de hoge leeftijd van bijna tachtig jaar, 
gesterk! met het H. Oliesel, is zij op 12 
maart 1974 overleden in het Scheperzieken
huis te Emmen. Op 18 maart d.a.v. hebben 
we haar stoffelijk lichaam naast dat van haar 
man begraven op het katholieke kerkhof 
van Erica. 

Laten wij bidden: 
God , onze toevlucht en onze kracht, aan Uw 
barmhartigheid vertrouwen wij Uw dienares 
Johanna toe. Uw goedheid kent geen gren
zen voor wie zich gegeven heeft voor haar 
gezin en familie, zoals deze moeder en oma. 

Voor ons heeft zij een voorbeeld nagelaten 
in het dragen en verdragen zonder te kla
gen. Wij vragen U: wil haar daarvoor be
lonen met een eeuwige vreugde en een le
ven van blijvende vrede. Mogen wij, die 
achterblijven, haar tocht door het menselijke 
leven in gedachte houden tot ons aller ge
luk in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling, 
betoond tijdens de ziekte en na het 
overlij'den van onze lieve moeder en 
oma, betuigen wij u onze hartelijke 
dank 

Kinderen en kleinkinderen 

Erica, maart 1974 


