
Het laatste levensblad is gevallen; 
het was goed samen te zijn. 



Î
-Met grote dankbaarheid blijft in onze 

herinnering voortleven 

Hendrik Frenck 
Op 7 oktober 1905 ontving hij het leven uit 
Gods hand en op 26 september 1940 trouwde 
hij met Berendina Johanna Blanken . 
Meer dan vijftig jaar gelukkig gehuwd, telde 
hun gezin drie kinderen en vijf kleinkinderen. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken, 
is hij op 7 november 1991 rustig ingeslapen 
na een kort verblijf op "het Wiedenbroek" . 
Na een Eucharistieviering op maandag 11 
november in de kerk van O.L. Vrouw van 
Lourdes, hebben we zijn lichaam naar het 
crematorium te Usselo begeleid, in het ver
trouwen dat God hem met een nieuw lichaam 
doet verrijzen. 

Op 86 jarige leeftijd is een goede va~er en 
een lieve opa van ons heengegaan. H1J heeft 
met veel zorg voor zijn gezin altijd hard ge
werkt op de boerderij en ook afwisselend in 
de text iel. Ook al hoefde hij op latere leeftijd 
eigenlijk niet meer te werken, voelde hij het 
toch als zijn plicht om te gaan. Dit tekent 
zijn eenvoud en geloof. 
Hij was een man van weinig woorden, maar 
wel nauwgezet en precies, wat hij ook graag 
van anderen zag. 
Als landbouwer had hij liefde voor de natuur 
en de dieren, maar voor zijn ontspanning 
zou hij niet graag de wekelijkse voetbal over 
slaan. Toen hij niet meer met zijn vrouw kon 
fietsen, vanwege zijn handicap, kon hij buiten 
bij mooi weer rustig genieten van de zon en 
de stilte van de natuur. 
Hij was een tevreden man, nooit opstandig 

en gelukkig met de goede zorg van zijn 
vrouw. 
Bijzonder dankbaar was hij voor de kinderen 
en kleinkinderen die hem regelmatig op
zochten, en erkentelijk voor elk bezoek. 
Wij zijn dankbaar voor zijn leven temidden 
van ons en gunnen hem alle vrede en vreugde 
bij God, die hem na een lang leven weer 
thuis heeft geroepen. 
Rond moeder willen we de familieband be
waren , zoals vader dat altijd graag gewild 
heeft. 

Dank aan allen die vader in zijn laatste 
jaren hebben opgezocht en nu aanwezig zijn 
bij zijn uitvaart. 

Familie Frenck 


