
Dankbaar gedenken wij 

Karel Weber 

Borne. 23 me, 192.! 
Wierden, 29 maart 1997 

Wij hebben afscheid van hem genomen op 
2 april 1997. Vanuit de parochiekerk van 
de H. Theresia te Borne ,s h1i begraven 

op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Pa Weber werd geboren in Borne als één van acht 
kinderen in een arm gezin. Het waren moeilij~e t1Jder 
in de jaren '20/ 30. Ondanks de moeilijke omstan
digheden heeft hij in zijn jeugd toch ook veel plezie
rige momenten gekend, waar hij ,ater smaakvol over 
wist te vertellen. Na de Tweede Wereldoorlog diende 
hij in net leger un lndones1è. Daar leerde hij onze moe
der kennen. 
Gelukkige, maar niet altijd even gemakkelijke jaren 
braken aan. De eerste twee van hun zeven ~mderen 
werden 1n lndones ë geboren. Helaas verslechterden 
de politieke omstandigheden en waren onze ouders 
genoodzaakt 1n 1961 naar Nederland terug te keren. 
Dit was voor pa Weber een grote teleurstell,ng, want 
het leven in lndonesie, met name het warme contact 
met de mensen, de vrijheid en de natuur waren hem 
zeer lief geworden. 

Direct na aankomst in Nederland, midden ,n de win
ter, werd pa opnieuw geconfronteerd met zijn astma
tische bronchitis, waar hij ook als kind al aan leed. 
Ondanks deze ziekte heeft hij nog Jarenlang hard 
gewerkt voordat hij werd afgekeurd. 
Pa Weber was een vriendeliJke, zachtaardige man. 
Het praten liet hij. in gezelschap, graag aan anderen 
over. Niet dat hij we,mg te melden had. Want wan
neer llij eenmaal aan het vertellen was. hing een ie
der aan zijn lippen. Pa Weber koos nooit de weg van 
de minste weerstand, ook al bracht hem dit meer· 
dere malen in levensgevaar. Zijn gevoel voor recht· 
vaard1ghe1d was altijd sterker. Zonder dit altiJd direct 
te beseffen hebben zijn kinderen vee1 van hem ge· 
leerd en overgenomen. 
De dood van z1Jn vrouw, vorig jaar, was een flinke klap 
voor pa. Er brak een zware tijd voor hen aan. Wel 
gaf deze tiJd z11n kinderen een kans om vader nog 
beter te leren kennen. 
De laatste maand ging alles erg snel. Na een kort 
verblijf in het ziekenhuis 1s onze lieve vader en opa. 
1n huiselijke kring, omnngd door a1 zi1n kinderen en 
kleinkinderen van ons heengegaan. 

Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons met dit 
plotselinge verlies heeft bijgestaan. 

Fam. Weber 




