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" f."/ke dag opnieuw geboren 

is een geschenk naar de eeuwigheid " 

Wij denken in dankbaarheid terug aan 

BENNIE FROKLAGE 

echtgenoot van 

Annie Segerink 

Hij werd geboren in Losser op 4 januari 
1941 en is op 40 ·jarige leeftiJd volkomen 
onverwachts overleden in Enschede op 29 
april 1981 . 
Maandag 4 mei hebben wij hem na een 
plechtige uitvaanmis in de St.. Jozefkerk uit· 
geleide gedaan naar het crematorium te Us
selo. 

Papa, het is erg moeilijk om afscheid van je 
te nemen. Je betekende heel veel voor ons. 
Je was niet alleen een fijne man en een goe
de vader, maar ook iemand die bewust van 
het leven genoot. 
Je hield van fotograferen, je ontwikkelde 
zelf; je was een grote vogelliefhebber. Altijd 
was je bezig, want veel deed je zelf. Het was 
een groot offer voor je, toen ie afgekeurd 
werd en geen zwaar werk meer mocht doen, 
want je was geen man om in huis te zinen. 

Toch wist je je er doorheen te slaan. Maar 
blij was je toen je als hovenier weer kon wer
ken, want je was een echt natuur mens.. 
Voor je gezin leefde en werkte je. 

Papa, heel veel mooie herinneringen hebben 
we aan jou. Je stond altijd klaar om ons te 
helpen en je leerde ons van alles. 

Van je ouders het geloof in God, onze 
schepper meegekregen had je een eerlijk 
vertrouwen in Hem die zó wonderbaar alles 
geschapen heeft en die in het mooie van de 
natuur tot ons spreekt. Juist daarom zijn we 
ervan overtuigd dat God ie opneemt in zijn 
vrede. 
We gunnen je van hane wat St. Paulus 
noemt: "Veruit het beste! " 

Annie. mijn lieve vrouw, Miranda en 
Ramon, we hebben het samen erg fijn ge
had. Wees ervan overtuigd, dat ik aan jullie 
zal blijven denken. Blijft goed met elkaar. 
Dan zullen we samen thuis zijn bij Hem, die 
wij onze Vader mogen noemen •• 

Voor de vele blijken van belangstelling, 
tijdens de uitvaart van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader, zeggen wij u van harte 
dank. 

Annie Froklage - Segerink 
Miranda 
Ramon. 


