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Ter nagedachtenis aan 

Hermann Karl Weda 

echtgenoot van 

Helena Euphemia Kayser 

Hermann werd geboren te Gronau (Dld) 
op 9 januari 1927. Na voorzien te zijn van het 

sacrament van de ziekenzalving overleed hij te 
Oldenzaal op 29 maart 1998 om 00.30 uur. Na 
de Eucharistieviering in de Mariakerk werd hij 
op 2 april d.o.v. te ruste gelegd op de begraaf-

plaats te Oldenzaal. 

Hermann was een l ieve echtgenoot voor z ijn 
'Leen' en een goede vader en opa voor zijn 
kinderen en kleinkinderen. Hij was ook wel eens 
streng maar altijd rechtvaardig. Zijn leven lang 
heeft hij heel hard gewerkt voor zijn gezin in de 
textiel bij Gelderman. In hun 44-jarig huwelijk is 
hij voor Leny in moeilijke tijden tot zeer grote 
steun geweest. 
Hermann was over het algemeen geen prater. 
Maar als hij iets te zeggen had waren het altijd 
woorden met waarde. Een van zijn l ijfspreuken 

was:"Praat niet over een ander, kijk liever naar 
jezelf". 
Vanaf zijn negende jaar had hij al een moestuintje. 
Toen hij 21 jaar geleden voor het eerst getroffen 
werd door een zwaar hartinfarct moest hij het 
harde werken opgeven. Vanaf dat moment heeft 
hij veel tijd besteed aan zijn moestuin. Daarnaast 
was ook het middagje of avondje kaarten zijn lust 
en zijn leven. Meestal ging Hermann op zijn fiets 
door weer en wind overal naar toe. Als 't om de 
aandacht ging voor zijn zeven kleinkinderen, was 
het voor opa niets teveel. Hij verheugde zich 
altijd op hun komst of ging naar ze toe. Voor het 
komende Paasfeest had opa de paashaasjes al voor 
hen klaargezet op de kast. 
Vader zal altijd in onze herinnering bl ijven als een 
strijder voor zijn leven vooral in de laatste dagen 
van zijn leven. Dankbaar zijn we voor al les wat 
vader voor ons allen heeft mogen betekenen. We 
zul len jou heel erg missen en nooit vergeten. 

Dag Babbie. 

Voor Uw medeleven en Uw belangstell ing bij 
zijn uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dank
baar. 

L. Weda-Kayser 
Kinderen en kleinkinderen 


