
Ter nagedachtenis aan 

ANTONIUS HERMANUS WEEBER 
echtgenoot van 

Berendina Johanna Middelhuis 

Hij werd geboren op 26 januari 1911 te Lich· 
tenvoorde. Na een geduldig gedragen iiektc 
overleed hij op 24 oktober 1983, gesterkt door 
het sakrament van de zieken. Hij is begraven 
op 27 oktob« d.o.v. op het R.K. Kerkhof te 

Lichtenvoorde. 

In psalm 139 zegt de schrijver in zijn gebed 
tot God: 
.,Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij, 

mijn God, Gii weet waar ik ga of sta. 
Gij door=iel mijn gedachten van verre, 
Gij hebt mijn (eî;en en rusten bepaald, 
en wat ik ook doe. Gij zijt ermee vertrouwd. 
Gij zijt voor mij en Gij zijt achter mij, 
Gij hebt uw hand op mij gelegd." 

Vanuit de:e levensinstelling heeft vadec het 
geloof in zijn leven een plaats gegeven: Dat 
je het leven hebt ontvangen en mag vertrouwen 
op Gods beschermende hand. liij zei telkens 
,veer dat wij moeten weten dat het hier ce.n 
doorgangshuis is . dat je mag delen van wat je 
=elf hebt. en dat je daar dankbaar voor moet 
zijn. 
Zich=elf mogen geven aan anderen . aan het 
gezin , aan moeder en de kinderen , ervoor 
zorgend dat zij op de eerste plaats kwamen. 
Vanuit die instelling was het voor hem van
zelfsprekend. dat anderen mochten delen in die 
dankbaarheid, dat hij klaar stond voor anderen. 

en dikwijls, zonder dat men dit merkte. veel 
voor de ander deed. 
Hij had de levensinstelling "werken is mijn 
hobby". Het was voor hem dan ook moeilijk 
te aanvaarden. dat je. wanneer je ouder wordt, 
ervaart dat je uit handen moet geven wat je 
dierbaar is. 

De laatste maanden waren moeil ijk, omdat hij 
wist dat het het laatste ziek-zijn zou zijn . 
Toch he.eh hij dit alles moedig klinnen dragen. 
steunend op het geloof in zijn Heer. 
Hij was intens gelukkig dat hij samen met 
moeder en het gezin het iO"jarig huwelijksfeest 
kon vieren. en ook de zorg. waarmee hij de 
laatste weken werd omringd, .stemde hem tot 
dankbaarheid. 

In het geloof, waarin hij op de Heer ver
trouwde, geven wij hem uit handen, en hebben 
hem neergelegd op zijn laatste rustplaats. 
wetend dat hij nu mag zijn bij God onie Heer. 
die zijn hand op hem heeft gelegd. 

Voor uw bl ijken van belangstelling en mede· 
leven bij het overlijden en de uitvaart van 
vader betuigen wij U on:e. harteJijke dank. 

FAMILIE WEEBER-MIDDELHUlS 
kinderen en kleinkinderen 

Lichtenvoorde. 27 oktober 1983 
Broekboomstraat 2 




