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Dankbare herinnering aan 

Berendina Johanna Middelhuis 
weduwe van 

ANTOON WEEBER 
Mama werd op 17 augustus 1912 geboren 
te Rietmolen. Na haar huwelijk met papa 
ging zij wonen te Lichtenvoorde. Op Goede 
Vrijdag, 13 april 1990, ontving zij 's avonds 
het Sacrament van de Zieken, waarna zij 
op Paaszaterdagmorgen insliep, wachtend 
op de verrijzenis bij de Verrezen Heer. 
Op 19 april d.a.v. hebben wij haar .. na de 
Uitvaartdienst vanuit de St. Bonifat1uskerk 
begraven bij papa op het R.K. Kerkhof te 
Lichtenvoorde. 

Moge zij rusten in vrede. 

Mama was een stille bescheiden vrouw. 
Een mens van weinig woorden. Ze leefde 
wat teruggetrokken, zorgzaam en liefdevol 
deed ze haar werk voor papa en voor ons 
kinderen. Op de achtergrond volgde ze de 
gang van zaken in de winkel met veel be
langstelling en was zo op haar manier een 
grote steun voor papa en ons. Ze zorgde 
er voor dat papa en wij niets te kort 
kwamen. Leed en pijn, verdriet en tegen
slag zijn haar niet gespaard gebleven. Na 
een mooi en fijn leven, heeft ze het vooral 
in het laatste jaar van haar leven hard te 

verduren gehad. Een slepende ziekte on
dermijnde haar hele lichaam, maar er 
kw:im geen klacht over haar lippen. Als 
een sterke vrouw heeft zij haar l ijdensweg 
afgelegd. Dankzij de goede zorgen e.n de 
liefdevolle aanwezigheid van haar kinde
ren, die dag en nacht voor haar klaar 
stonden en vooral zo met haar begaan 
waren, kon ze thuis blijven om daar te 
sterven. In overgave aan de Heer van 
leven en dood, na de moedige strijd, is z~ 
van ons heengegaan. Wij geven haar uit 
onze handen terug in de handen van de 
Levende. 
Wij, haar kinderen en kleinkinderen, zullen 
haar missen, maar de band tussen haar 
en ons is door dit lijden van mama hech
ter en sterker geworden. 
Vanuit het Paasgeloof mogen we leven en 
verder gaan met de Verrezen Heer: "Ik ga 
op naar mijn Vader en jullie Vader, naar 
mijn God en jullie God". Joh. 20 :17. 

Q.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
bid voor haar en voor ons. 

Voor uw liefdevolle blijken van medeleven 
tijdens de ziekte, bij het overlijden en de 
begrafenis van onze lieve marna en oma 
zeggen wij U heel hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen Weeber 
Lichtenvoorde, april 1990 


