


Dankbare herinnering aan 

Maria Susanna Munsterhuis 

weduwe van Johannes Franke 

Zij werd geboren op 28 januari 1901 in Saas
veld . Gesterkt door de H. Sacramenten der 
Zieken overleed zij op 13 februari 1997. 
Na een plechtige Uitvaartdienst hebben wij 
haar op 18 februari te ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof van de St. Plechelmusparochie 
te Deurningen. 

Na een werkzaam leven op de boerderi1 heeft 
zij met vader gekozen voor een rustige levens
avond rn het be1aardencentrum St. Jozef te 
Weerselo. Daar heeft zij bijna 18 jaar gewoond. 
Haar enige dochter heeft al die jaren bijzonder 
veel aandacht gegeven aan de verzorging van 
zowel moeder als vader, zodat de oude levens
dag toch nog een fijne dag kon zijn. Ook de 
kleinkinderen hebben vaak een helpende hand 
uitgestoken om het leven op de oude dag te 
veraangenamen. Zij was blij met het vele be
zoek dat zij kreeg van niet al leen familie maar 
ook van buren en bekenden. Moeder, wij zijn 
dankbaar dat w11 1ou zolang rn ons midden 
mochten hebben. Je was altijd meelevend met 

en belangstellend naar het wel en wee van 1e 
kinderen, kleinkinderen en ie achter-kleinkin
deren. Ook de voortgang op de boerderij bleef 
je interesseren. Een groot deel van je leven heb 
je gekampt met een benauwdheid die je vele 
beperkingen oplegde. Toch hebben we je nooit 
horen klagen en heb je dat ongenoegen in stilte 
gedragen. Meer dan vijfentwintig keer ben je 
mee geweest naar Kevelaer en één keer naar 
Lourdes. Misschien heb je daar steeds weer 
moed en kracht opgedaan om het kruis op je 
levensweg te aanvaarden . Je hebt veel gebe
den voor allen die wel een gebedje konden 
gebruiken. We hebben jou gekend als een 
vrome en vredige moeder die wel eens zei: •Je 
kunt beter vrede bewaren dan vrede maken . 
Dank voor alles wat je voor ons deed en voor 
de wijze waarop je ons bent voorgegaan. Moge 
je nu rusten in vrede b11 God aan wie jij je in vol 
vertrouwen hebt weten over te geven. 

U allen willen wij danken voor uw medeleven, 
uw bezoek en vriendschap bewezen aan moe
der en oma en voor uw aanwezigheid bij de 
begrafenis. 

Familie Franke 


