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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

J OH AN WEDA 
(J ohannes Hendricus) 

echtgenoot van 

Tonie Kloosterman 

Hij werd op 24 april 1921 in Losser geboren. Ge
tekend met het kruis van de Ziekenzalving is hij 
van ons heengegaan op 22 augustus 1994. Na de 
Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. 
Mana Geboorte, op 25 augustus, hebben wij 
hem te rusten gelegd op het kerkhof naast de 
kerk. 

Meer dan de helft van zijn leven - 37 jaar lang -
leefde hij met één long. Dat tekende zijn leven. 
H11 moest het werk vaarwel zeggen; als ster
spinner in de textiel had hij een uitstekende 
naam opgebouwd. 

Het liefst was hij buiten in de natuur, hij kwam 
daar letterlijk op adem; hij hield er van kwekerij
en te bekijken en had thuis een broeikas om zelf 
aan het werk te kunnen. 
Maar zijn handicap maakte ook zijn wereld klein. 
Hij zag er tegen op om uit te gaan, hij kon dat 
niet goed volhouden. 
Maar die zelfde beperktheid gaf hem ook tijd om 
alle aandacht aan zijn vrouw en aan hun kinde· 
ren met hun gezinnen te geven. 
Hij was trots op de mensen om hem heen en 
hield heel veel van hen. 
Een maand geleden hadden ze beiden hun intrek 
genomen in een hele nieuwe flat, op een van de 
mooiste plekjes in Losser. Hij heeft mateloos ge
noten van de mooie uitzichten en van het gemak 
dat hen werd geboden. 
Maar helaas, in de morgen van 22 augustus 
moesten wij plotseling afscheid van hem nemen. 
~vermand door verdriet, willen wij toch als gelo
vige mensen hem neerleggen in de handen van 
God zelf. In het volle vertrouwen dat hij nu mag 
leven voor altijd 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. 
Wij hebben uw warme belangstelling als een 
grote steun ervaren 

A. Weda·Kloosterman 
Kinderen en kleinkinderen. 




