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Onze Francis heeft een bewogen leven gehad. 
Samen met Kristin groeide zij gelukkig op in het 
gezin aan de Mr. Dingeldeinstraat. 
Na de lagere school doorliep ze met goed 
gevolg de MAVO en HAVO. Daarna deed ze een 
beroepsstudie voor tourisme en werd reisleid· 
ster bij Arke Enschede en daarna bij Snoeijink 
Denekamp. Ze kon vlot met talen overweg en 
was hartelijk en spontaan in omgang met men
sen. 
Eind jaren tachtig ging het met haar mis. Ze 
voelde zich steeds meer onvrij, had het moeilijk 
om zich te uiten en vertoonde een somber 
gedrag. 
Ze verdrong steeds meer haar emoties en aan
gegane relaties liepen stuk. 
We hadden geen toegang meer tot haar. Steeds 
meer ging ze een eigen leven leiden en kwam 
steeds verder van ons af te staan. 

Ze dacht dat niemand haar meer begreep, ter
wijl wij haar zo graag bij ons wilden hebben. 
Ook tante Lies en peetoom Gerhard, bij wie ze 
altijd zo graag op bezoek ging, konden haar niet 
meer helpen. 
Francis zag de zon niet meer schijnen. In diepe 
duisternis is ze overleden, helemaal alleen. 
!-let is voor haar misschien het laatste lichtpunt
Je geweest. 
We mogen geloven dat nu het volle Licht over 
haar gekomen is, zij die altijd alles zo donker 
zag. 
Het scheiden valt ons hard, maar wij weten ons 
getroost door het geloof, dat haar nu een geluk 
geschonken is, waarvan haar zelfs de voor
smaak op aarde onthouden werd. 
Haar in dat geluk eens te mogen terugzien, is 
voor ons een bron van een vredige berusting. 
Francis, rust in vrede en moge het Licht van de 
verrijzenis over jou neerkomen. 

Wij danken u hartelijk voor de getoonde belang
stelling. 

Fam. Zanderink 




