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Dankbaar gedenken wij 

Herman W illem Gerhardus Franke 
echtgenoot van Paula ten Tusscher 

• 30 september 1924 t 28 december 1996 
te Oldenzaal te Enschede 

We hebben afscheid van pa genomen 
op dinsdag 31 december in de St. 
Plechelmusbas1liek en hem daarna be
geleid naar zijn laal.Ste rustplaats. 

Pa Franke was een gezellig en gemoe
delijk man. Als oudste zoon van 'bak· 
ker Franke was het vanzelfsprekend, 
dat hij in de voetsporen trad van z'n 
vader. Vanaf z11n tiende heeft hij dan 
ook eigenlijk niets anders gedaan dan 
werken. Pa had plezier m zijn werk, al 
ging zijn hart uit naar de techniek. 

Z11n lidmaatschap van de H1stor1sche 
Automobiel Vereniging en 'oude auto's' 
waren dan ook zijn lust en zijn leven. 
Het vormde een link naar zi1n jeugd
dromen. Pa praatte graag over z11n 
hobby Hij had ook graag veel mensen 
om zich heen. 
Samen leven; samen wonen en wer
ken. als één grote hechte familie 
Franke was zijn ideaal. Pa had weinig 
nodig voor zichzelf en had veel voor 
anderen over. Dienstbaar en vriende
lijk st.ond hij altijd voor hun klanten klaar. 

De 'moderne harde wereld' was voor 
hem een deur te ver 
Over veel dingen kon pa khp en klaar 
z11n mening geven en het 'hoogste 
woord' voeren, echter over wat er 
werkelijk m hem omging, praatte hij 
nooit . Over het veel te jong heengaan 
van hun 7oon Paul en over andere din· 
gen die moeilijk waren hield h11 zich stil. 
H11 kon er moeilijk mee uit de voeten. 
Ze waren te groot en te zwaar voor 
woorden Pa wilde 1n harmonie leven 
met Zijn omgeving . Met ma in de 
sh1ter11. thuis 1n het gezin en de familie 
en ook b11 de auto-club. Een trotse en 
zorgLome vader met een eigen visie 
op mens en wereld. 
Een ser1euLe man, die ook bij het klim-

men der 1aren. wat om handen moest 
houden. Hi1 was nu één keer geen man 
voor achter het raam. Zo heeft pa in 
ons midden geleefd tot het einde toe. 
Hoewel zijn heengaan ons onuitspre
kelijk pijn doet , zijn we toch dankbaar 
dat hem verder hjden en benauwdheid 
bespaard is gebleven. We vertrouwen 
erop dat pa nu rust en vrede zal vin
den bij de God van alle leven. 

'Pa bedankt voor wie je was en voor 
wat 1e voor ons gedaan hebt!' 

Voor al uw blijken van meeleven en be
langstelling danken wij u van harte. 

PM . Franke-ten Tusscher 

Kinderen en kleinkinderen 


