
In dankbare herinnering aan 

Franek Zyma 

echtgenoot van Suze Siemerink 

Hij werd geboren op 25 april 1917 te Gor
liczyna. Hij overleed thuis op 28 maart 1994 
in Oldenzaal. We hebben afscheid van hem 
genomen tijdens een Eucharistieviering op 
Goede Vrijdag in de Drieëenheidskerk in 
Oldenzaal, waarna we hem begeleid heb
ben naar het crematorium "Enschede" te 
Usselo. 

Franek was een eenvoudige en rustige man. 
Hij kende een veelbewogen leven. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog kwam hij vanuit 
zijn vaderland Polen om Nederland te hel
pen bevrijden van het juk van onderdrukking 
en bezetting. Na de oorlog vond hij in Ne
derland een tweede vaderland. Heel zijn 
verdere leven werkte en leefde hij in ons 
land. Maar hij bleef zijn Poolse achtergrond 
met zich meedragen. 
Hij hield van de natuur en het werken in de 
tuin. Dat was zijn lust en zijn leven. In deze 
hobby vond hij veel vreugde. Zijn gezin ging 

hem na aan het hart. De kleinkinderen wa
ren heel erg gesteld op opa. Zo leefde hij zijn 
leven in alle rust en tevredenheid. 
Franek voelde zich het best thuis in de van 
huis uit Poolse katholieke traditie. De zwarte 
Madonna en de Paus waren kernbegrippen 
voor zijn gelovig leven. Een gelovig leven, 
dat zich kenmerkte door zijn goed zijn voor 
de medemens. Voor zichzelf daarintegen 
vroeg hij niets. 
Na een veelbewogen en arbeidzaam leven 
moeten wij nu al afscheid van hem nemen. 
Een afscheid dat ons pijn doet. Maar wij 
mogen ook geloven, evenals Franek, in die 
God die eens alle tranen van ons mensen zal 
afwissen. Bidden we voor hem, dat hij nu 
rust en vrede mag vinden bij de goede God 
zelf. Want hij heeft die vrede verdiend. 

Voor de blijken van medeleven en belang
stelling door U betoond na het overlijden 
van mijn man, stief- en schoonvader en opa, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 




