
Die mij lieflwdde11 
moe:,t ik rerlate11, 

naar die ik lief bleef hebben 
ga ik heen. 



In dankbare herinnering aan 

Bertha Johanna Maria 
Olde Weghuis-Kroese 

Weduwe van Gerhardus Lambertus Olde Weghuis 

Moeder werd geboren op 19 mei 1912 te Lonneker en is 
overleden op 5 oktober 2010 te Oldenzaal. 

Op 12 oktober 2009 werd moeder ernstig ziek opgenomen 
in het ziekenhuis te Enschede. De artsen constateerden dat 
ze mogelijk de volgende ochtend niet meer zou halen. Tot 
ieders verbazing was moeder de volgende ochtend koorts 
vrij. Moeder vocht zich terug met behulp van de verpleging 
van Gereia en de inzet van haar eigen kinderen. Echter na 
een jaar sloeg het noodlot opnieuw toe en op 5 oktober 
overleed ze na een liefdevolle verzorging in het bijzijn van 
haar kinderen. Moeder was een vechtertje vanaf haar eerste 
levensjaar tot het einde toe. Al op zeer jonge leeftijd 
verloor ze haar ouders en moest haar eigen levensweg 
zoeken. Ze trouwden in 1940 en kregen 7 kinderen. Door 
ziekte van haar echtgenoot kwam de zorg voor haar gezin 
voor een groot gedeelte op haar neer. Vanuit onze 
kinderjaren herinneren we haar als een hardwerkende 
vrouw met een grote zorg voor haar kinderen. We kijken 
terug op mooie en gezellige jaren maar ook op jaren van 
veel verdriet. 

Op 9 september 1972 overlijdt Hennan, haar oudste 
zoon en vader van 2 jonge kinderen. Hiervan heeft ze 
veel verdriet. Ze vindt veel troost in haar geloof en 
vindt de kracht haar leven weer op te pakken. 
Op 30 december 1987 overlijdt vader. Mogelijk nog 
groter is het verdriet als haar enige dochter Annette 
overlijdt op 7 november 2000. Ondanks dit intense 
verdriet lukt het haar weer het leven op te pakken. 
Moeder had een goed gevoel voor humor en grapjes en 
kon intens genieten van verjaardagen en feestjes, de 
zondagochtenden wanneer haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen bij haar op 
bezoek kwamen. Na de verbouwing in 1992 bleef ze 
op haar plekje aan de Burg. Wallerstraat wonen naast 
haar zoon en schoondochter. Tot oktober 2009 heeft ze 
daar genoten van haar vertrouwde omgeving en haar 
zelfstandigheid. De laatste twee jaren nam haar 
gezondheid geleidelijk af en kreeg ze een liefdevolle 
verzorging van de thuiszorg. Nog altijd wist ze te 
vertellen over haar reizen met vader en haar kinderen 
naar Oostenrijk en Australië, en met tante Mien naar 
o.a. Lourdes. Moeder hield van de tuin en kon tot voor 
kort nog genieten van de zeer kleine dingetjes uit het 
leven en het is daarom dat we haar zeer bewonderen. 
Moeder we zullen je missen ! 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u 
oprecht. 


