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In ons gebed en hennnenng blijven wij danKbaar gedenken 

Maria Susanne Theresia Weda-Oosterbroek 
( Marietje) 

weduwe van 

Johan Weda 
Zij werd geboren In De Lutte op 30 mei 1928 en overleed thuis 
qp 27 augustus 1998 op de leeftijd van 70 jaar. Na de H. 
Eucharistieviering in haar parochiekerk op 31 augustus heb· 
ben wij haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof 
aldaar. 

Na een langdurig ziekbed met veel ups en downs en med1· 
sche t>egeleld1ng en met veel optimisme moest ZiJ de ongehJ· 
ke stntd staken. Moegestreden 1s zij thuis te midden van haar 
dierbaren rustig ingeslapen om naar het Hemels vaderhuis te 
gaan waar ZIJ zich verenigd voelde biJ haar man. ZIJ was een 
gelovige vrouw d e veel en vaak naar de kerk ging om troost 
te vinden. Haar creatieve handen lagen noo~ stil, a.bjd was z, 
bezig om iets \'OOI haar kinderen of anderen te mal<en. Haar 
grote hobby was bndgen waann z~ zich kon uitleven soms bij 
het lanatief<e af. Ook puzzelen was een geliefde bezigheid in 
haar vn1e uurtjes. Zij had graag mensen om Z1Ch ~n en 
wilde van a11es graag op de hoogte blijven. Haar grote zorg 
ging u~ naar haar kinderen waarvoor haar niets te veel was. 
Met de kinderen kon zij Intens genieten van vakanbes buiten 
de deur. Bij de ziekenzalving heeft zij met volle kennis 
afscheid van haar dierbaren genomen om zich over te geven 
dit aardse leven Ie beêind•gen. Een goede vrouw en moeder 
is van ons heengegaan. Moge God haar belonen met de eeu· 
wige vreugde en aan ons, die achterblijven, moed en kracht 
te geven om verder te leven in haar voetsporen. 

Rust in vrede. 

Voor uw deelneming en bh1ken van belangstelling na het over
lijden van onze lieve moeder betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

De Lutte, augustus 1998 Fam.Weda 

Dit is de dood: 

Ik sta op het strand. 
In de ochtendbrles gaar er sen 
zeilschip voorbij, 
dat naar de horizon vertrekt. 
Het is een en al schoonheid, 
een en al leven. 
Ik kijk ernaar totdat de boot 
achter de horizon verdwijnt. 
Iemand naast me zegt: 
"Zij is weg". 
Weg, waar naar toe? 
Weg uit mijn ogen. dat is si/es. 
Haar mast is nog steeds even hoog. 
haar romp nog steeds sterk genoeg 
om haar mensenvrachl 
te kunnen dragen. 
Dat zij helemaal vercJwi1nt 
uit mijn ogen 
ligt aan mij, niet aan haar. 
En juist op het ogenblik 
dat iemand naast mij zegt: 
"Zij is weg", zijn er anderen 
die haar aan hun horizon zien opdoemen 
en naar zich zien toekomen 
en die vol vreugde roepen: 
• Daar komt zij aan·! 

Dat is nou de dood. 


