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REINDER WEIS 

lij werd g<:OO.'Cllop 11maart1913teSad Dc!dc11Op18 
januari 1987 ovcrle.cd zij voorzicn van het ll. Sacrament 
der Zieken in het Gcntdus Majella zickmhuia co Hengelo 
(Ov.) Wij hebben af>ehcid van haar gcoomen tijdens een 
Eucharistieviering in de R.aphaC!kc.dc te Hmgclo (Ov.), 
waama wc hau begeleid hebben naar hel crematonum te 
Usselo. 

". 
Na bijna 40 jaar gehuwd te zijn geweest met haar dier· 
bare man, nam de Heer haar tot zich om haar uit haar 
lijden te vcrloum. Met haar is een goede vrouw en moe
der van ona heengegaan, die wij niet licht vergeten. ]jj 
was een en al bezorgdheid en met toegewijde liefde 
begeleidde zij ona al die jaren. Zij wu altijd naantia in 
de weer om om te geven wat wij nodig hadden; zelfs 

rr:ooie klcJfag mulltc ZÎJ voor ons, want zij was een 
perfect 11uldkuns1et1an:a. Voor ie<!= was zij bui· 
tcngewoon gutvrij, en LIJ liet bur goede hart spreken 
voor mcosen die hur hulp nodig hadden Tijdens haar 
jm:n in Brazilië hult ze veel gocda mogcn doen. Als 
dank becg ze dan terug "Déus ti paguá, dona Mui : God 
z.al u belonen, mevrouw". In het levcn van alle dag 
verniste ze au telkens door haar ontspannen humo:-, 
waardoor wij het lachen niet verleerden. Haar geloof was 
eenvo11dig maar hecht gdundecrd. 1.e bleef trouw aan 
het geloof .roala ze dat in haar jeugd geleerd had. Dat gaf 
haar troo5t en sterkte in alle omstandig)ieden, vooral ook 
tijdens haar nekte. Haar laatste wootden waren: "Reinkc, 
ik kan niet meer, bedankt voor je liefde, ik voelde me 
altijd zo veilig bij jou". Moge de goede God haar thans 
opnemen in het licht van 7Jjn heerlijkheid en haar 
deelachtig m.iken aan het onuiUprekelijk geluk in de 
hemel. Moge zij <Uu voor ons een voo:-sptcdtstcr 
blijven. 

Onze Vader/· Weeagcgroet 

Üj n<Sll 111 Vrc/U 

Voor uw blijken van bclanptclling, 
ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrou .v en 
onze zorgzame moeder en oma ZCB&CD wij u onze 
hartelijke dank. 
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