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Ik had ie anders gegund, maar het is ons 
niet gelukt. Frank stond niet 100 maar 200 
procent achter mij. Wij deden alles samen 
en ik zal hem ontzettend missen. Alles was 
tussen ons bespreekbaar. Zo'n man krijg 
ik nooit meer. Fedor, Mira en Ugly zijn lieve
lingsdieren zoeken hem tevergeefs. Ik kan 
merken dat ze net zo verdrietig zijn als ik. 
Ik vind het verschrikkelijk voor zijn moeder, 
haar familie en Wim en mijn familie en ook 
voor mijn Moeke! Moeke moest hier rust 
vinden. helaas maakt ze veel ellende en 
verdriet mee. Ik hou ontzettend veei van ie 
en 1k zal iou onzettend gaan missen en dat 
doe 1k al. 

Kusjes Dorothé 

Bedankt voor jullie belangstelling. 



t 
Laten wij bidden voor 

GERHARDUS JOHANNES FRANKE 

weduwnaar van MARIA JOHANNA LOOHUIS 

eerder van BERENDINA LENF ERT 

Hij werd 17 mei 1885 te Tubbergen geboren. Meer
dere keren gesterkt door de sacramenten der 
zieken is hij 21 mei 1968 te Deurningen overleden. 
De uitvaart had plaats in de parochiekerk van de 
H. Plechelmus te Deurningen 25 mei d.a.v" waar
na we :iijn liehÇjam, in afwachting van de opstan
ding ten leven, te ruste hebben gelegd op het 

parochiekerkhof aldaar. 

God, Vader in de hemel, na een lange ziekte met 
soms ondraaglijke pijnen is onze vader en opa nu 
van ons heengegaan. Hij heeft veel geleden, maar 
klagen was er bij hem niet bij . Hij was tevreden 
met zijn leven en hij probeerde altijd opgewekt te 
zijn. Hij was dankbaar als iemand hem kwam op
zoeken en dan kon hij smakelijk vertellen over 
vroeger, toen hij paardeknecht was en toe n hij 
menig ha asje te slim af w.>s. Hij was vooral dank
baar voor de voortreffelijke manier, waarop hij 
thuis verzorgd werd. Voor zijn kleinkinderen was hij 
een vriendelijke opa, gevoelig voor hun aanhanke
lijkheid. Zijn he le leven werd gedragen door een 
groot vertrouwen in U, zijn Vader in de hemel. 

Goede V.>der , door lijden en dood heen heeft uw 
Zoon Jezus het leven terug gekregen. Hij heeft het· 
zelfde beloofd .>an ieder, die Hem hierin durft te 
volgen. Moge dit voor onze vader en opa nu wer
kelijkheid zijn: leven voor altijd bij U. Amen . 


