
Ter nagedachlcni' aan 

MARIETJE FRANKEN 

Gehon:n 20 januari 1937 te Baak (gem. 
Stt:endcren). Overleden 25 decemher 1993 op 
de Lo<.serHof. Op 30 dccemher d.a.v. na een 
af scht:idsvienng m hetOnlmoctingscentrum van 
de LosscrHof te ruste gdcgd op het R.K. kerk
hof te Baak. 

MariClJC was de jongste van .i~ht in de tijd van 
de grote gezmnen. waarin veel ouders tot op 
hoge lt:eftijd kinderen kregen met verhoogde 
kans op een gehandicapt kind. Dat lot trof ook de 
vader en moeder van Marietje die daar - on
danks alle verdriet - mede lil het belang van de 
andere: kinderen. heel n:t:d mee konden om-
2aan 
Daarom ging Marietje in 194 7 naar de Boldershof 
en in 1972 toen haar f amilic vooral m het Oosten 
woonde. naarde LosserHof. In de verslagen van 
beide instituten zie je de jaren door een con
stante zorg en aandacht voor Marietje. die niet 
kon praten. lezen of schrijven. die niet uit zich
zdf contact zocht met haar omgeving en ook 1.elf 
niet om aandacht vroeg. 

Ontroerend hoe hoofdzakelijk jonge merhen al 
die jaren aandacht aan haar schonken. in,peel
den op wat ze wel en nret kon en aankon en haar 
een gevoel van veiligheid gaven hinnen en hui
len de woongroep. 
Zo jaar in.jaar ml met Marietje bezig. mocht de 
groepsleiding ook geniett:n van dc11: 
"knuffelmongool" met haar onafscheidd11k<' 
rammelaar in haar favoriete schorrunebtoel. 
Lo voor haar zorgend ging Marietje onverwacht 
op de avond van de eerste Kerstdag van 011' 

heen De dag. waarop we de geboorte herdenken 
van het Kind. dat - groter geworden - de men,en 
leerde hoe om te gaan met wal gering. zwak en 
klein is. 

Mer die kleine rammel~wr. 
die onafrclreidelijke merge;:el. 

;:ó ;:11! je in on;:e lrrrinnering morr/e1·en . . 

Marietje. dank je wel voor alles wat je van ons 
vroeg en voor alles wat je ons gaf. 

Rusr in 1·rede. 

Voor uw blijken van bclangsLelling en medele
ven hetuigen WÎJ u onze oprechte dank. 

Familie Franken. 


