
Wil in dankbaarheid gedenken 

FREDERICUS BERNARDUS WEBER 

Geboren te Lonneker op 25 november 1901. 
Sinds 26 juni 1971 weduwnaar van 

Dma Olde Hartman. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
op 1 april 1991, tweede Paasdag, 

in de vrede van Christus overleden 
in het Dr. Arlênstehuis te Glanerbrug. 
Op het R.K kerkhof aldaar hebben wij 
op 5 april zijn lichaam ter ruste gelegd. 

Hij was een man, die In de textielindustrie en 
later in de bouw heel hard gewerkt heeft voor 
het welzijn van zijn gezin. 
Hij had een sterl<e wil, was iemand, die wel 
eens veel vroeg van de zijnen, maar die ook 
veel van zichzelf geQeven heeft. 
Als één van de o~nchters van de voetbal
vereniging "Avant1 ' heeft hij zich ook bijzon
der verdienstelijk gemaakt. 

Daarnaast was hij ook vele jaren aktief werk
zaam voor de KA.B. 
Hij heeft ook moeilijke tijden gekend: in de 
oorlogsjaren, bij het sterven van dierbaren en 
in al aie jaren, dat hij meerdere zware ope
raties moest ondergaan. 
Maar zijn sterke levensmoed en zjjn geloof 
hielpen hem er telkens doorheen. zo nad hij 
toch nog een aantal gelukkige jaren in zijn 
woning in het Redemptoristen park en viel het 
hem moeilijk door zljn Invaliditeit de over
gang te maken naar het verzorgingstehuis. 
Vanuit zijn geloof zocht hij voortdurend 
kracht in het veelvuldig ontvangen van de 
Heilige Communie en als zijn gezondheid 
weer eens te wensen overliet vroeg hij meer
dere keren om het ontvangen van de zieken
zalving. Zo hield hij er altijd rekeninQ_ mee 
op-weg te zijn naar zijn tevensvottooung in 
God en kon hij, moe gestreden, zijn leven 
weer in handen leggen van zijn Schepper. 
Moge Christus, de Verrezene, hem nu laten 
delen in Zijn eeuwige paasvreugde. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan hem. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


