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Hein Franken 
echtgenoot van Tine Franken-Schwering 

Hij werd geboren op 6 april 1913 te Almelo. Hij over
leed toch nog onverwacht op 6 juni 1999 in verpleeg
huis 'Eugeria' in Almelo. Op 10 jUOI 1999 namen we 
afscheid van hem tijdens een Eucharistieviering in de 
St. Jozefkerk te Almelo. waarna wiJ hem begeleid 
hebben naar crematonum Enschede' te Usselo 

Toch nog onverwacht voor ons allen, moeten wij nu 
al definitief afscheid gaan nemen van een lieve man, 
vader en opa. De laatste vijl weken hebben zowe pa 
als ma veel moeten meemaken. Eind april kon pa ein
delijk naar ' Eugena . Dat was voor moeder pas emd 
mei mogelijk. Nu hadden ze het nog zo mooi kunnen 
hebben samen. Het heeft met zo mogen zijn, want 
na Vijf dagen op Eugeria te Zijn brak moeder haar 
heup en moest zij naar het ziekenhuis. De afgelopen 
donderdag mocht moeder weer naar huis. En zon
dag komt pa plotseling te overlijden. Het ging alle
maal heel erg snel. Het doet ons piJn om vader nu al 
uit handen te moeten geven. 
Vader heeft een rustig en goed leven ge~end. samen 
met de vrouw waarvan hij zoveel hield. Samen zijn ze 
nog 53 jaar getrouwd geweest. Vader heeft gelukkig 

z11n vier kle1nk1nderen nog mogen meemaken. Op zo'n 
hoge leeftijd opa worden, 1s toch wel heel bijzonder. 
De liefde tussen mensen overwint tenslotte alles. 
Vader was een rustige man die met moeder van het 
huiselijke leven hield. Vader maakte graag met deze 
en gene een praatje. Het maakte hem niet uit met 
wie hij sprak. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds verder 
achteruit. In zijn goede dagen bezocht hij samen met 
moeder de maandelijkse Eucharistieviering. Na afloop 
kon hij onder het genot van een kopie koffie nog mei 
vele andere bewoners napraten over van alles wat er 
in de wereld gebeurde. 
Wij willen God dan ook bidden en vragen. dat Hij Hein 
Franken mag opnemen m z11n Heerlijkheid waar er 
voor altijd vrede en rust mag z11n. Wij willen hem dan
ken voor alles wat hiJ voor ons betekend heeft en vra
gen God om kracht, om dit verlies te kunnen dragen. 
Wij zullen deze lieve man, vader en opa voor altijd in 
onze harten w llen sluiten. 

Hierbij bedanken wij u voor de vele blijken van be
langstelling en medeleven, na het toch nog onver
wachte overlijden van mijn lieve man en onze zorg
zame vader en opa. 

Tine Franken-Schwenng 
Kinderen en kleinkinderen 


