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In gelovige en dankbare herinnering aan 

JOHANNES MARINUS NORBERTUS 
FRANKEN VOLMERINK 

Op 6 juni 1900 aanschouwde hij In Saasveld het 
levenslicht en werd hij door het H. Doopsel in 
Gods Kerk opgenomen. Door het Sacrament van 

het huwelijk sloot hij op 3 juni 1937, in de 
Nlkolaaskerk te Denekamp zijn 

levensverbintenis met 
Johanna Maria Catharina Tljman. 

Na een kortstondige ziekte en nog bij volle 
kennis, gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken, heeft God hem 1 september 1981 op de 
leeftijd van 81 jaar, uit ons midden weggeroe· 
pen, om voor altijd bij Hem te zijn. Tijdens de 
plechtige Euchanstieviering en Uitvaart op 5 
september d.a.v . In de parochiekerk van Saas
veld hebben wij afscheid van hem genomen en 
zijn lichaam op het kerkhof aldaar aan de aarde 

toevertrouwd in geloof aan de glorievolle 
verrijzenis van de doden. 

Heel zijn leven heelt hij in de buurtschap 
Westrik onder de parochie Saasveld geleefd en 
gewerkt. Geboren en getogen op het Loo bleef 
hij heel zijn leven gekend en genoemd als zo· 
danig, ook op erve "Strootman", waar hij op 
de dag van zijn huwelijk ging wonen en werken. 

Hij heeft niet gezocht naar het gemakkelijke, 
maar eerder naar het goede. In alle eenvoud 
en met een oprecht hart heeft hij naar Gods 
wil gevraagd, in goede en kwade dagen. Zijn 
huwelijk bleef kinderloos: zijn werklust en 
arbeidsvreugde konden de pijn van het gemis 
en de dreiging van een toch wel eenzamer 

leven met zijn beiden niet wegnemen: maar 
zowel in vreugde als in leed zag hij Gods Va
derhand, die hem met alles begrijpende 1 iefde 
bezocht. Zijn nu rustende handen dragen de 
sporen van een onvermoeid werken. van een 
leven dat getekend was met het "ora et labo· 
ra", "bid en werk" . 

Hij was een hardwerkende mens, die hield van 
het werk op de boerderij: hij was ook een 
goede mens, die zijn medemens alle goeds 
gunde en graag goed over de ander sprak: hij 
was ook een godsdienstige mens: hij hield van 
zijn geloof en diende God met gebed en muziek 
en zang, waardig en eerbiedig, stipt en nauw
gezet, vanaf de grens van de parochie komend, 
door weer en wind en lange tijd per fiets. 

Vóór zijn huwelijk was hij vele jaren lid van de 
Muziekvereniging St. Caecilia, en daarna was 
hij meer dan veertig jaar zanger op het ;;ang
koor van de parochie. Als een laatste vaarwel 
en bede zong hij het "In Paradisum" keer op 
keer, muziek en zang waren hem aangeboren· 
ook zijn vader dirigeerde en speelde graag het 
orgel voor de Heer. 

Ten paradljze. waar hij een nieuw loflied zingen 
mag In eindeloos geluk, voeren hem nu Gods 
engelen: ten paradljze begeleiden hem de ge· 
beden van ons allen. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Moge hij nu leven bij God in eeuwige vrede. 

Voor uw hartelijk medeleven, mij betoond bij 
het overlijden en begrafenis van mijn dierbare 
man, betuig ik mijn oprechte dank. 

Marie Franken Volmerink·Tijman 
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