
Wilt in uw gebeden gedenken 

Hendrikus op de Weegh 
geboren te Overdinkel, gemeente Losser, 

10 december 1898. 
Hij was meer dan 45 jaren gehuwd met 

Johanna Christina Terdenge. 

Samen ondervonden ze veel liefde en verzorging 
van hun dochter Diny en hun schoonzoon Bennie. 
Marcel en René waren hun enigste kleinkinderen, 
waar zij dan ook terecht trots op waren. Opa 
vertelde hun veel over de natuur en het mooie 
in Gods schepping. Telkens hield hij hun voor 
ogen, dat ze goed hun best moesten doen in dit 
leven. 
In zijn werkzame dagen was Hendrik eerst spin· 
ner en later voorwerl<er. 
Zaterdagmiddag had hij zijn diensten nog ver, 
richt voor een buurvrouw. Vervolgens ging de 
familie naar Enschede. Om IS uur naar de H. 
Hartparochie. Daarna werd de verjaardag 11evierd 
van een zwager. Alles ging er gemoedeliJk aan 
toe. ·regen Il uur ging iedereen slapen. Enkele 
kloppen . . . . .,Wat ben ik ben ik benauwd. Ik 
haal het niet meer. Ik wil zelfs graag sterven . . . " 
Snel naar de Stadsmaten . . . Sacrament van 
de zieken ...• Doe Anneke de groeten". 
iedereen vindt het spijtig dat deze Hendrik niet 
meer bij ons is sinds 22 juni 1975. 
Hij was een stille man, die nooit op de voorgrond 
trad, maar een fijn baasje, omdat hij voor ieder, 
een altijd klaar stond. 
Heer geef hem daarom de eeuwige vreugde. 
Wij hebben hem op 25 juni 1975 begraven op 
het r.k. kerkhof van de Maria Geboorteparochie 
te Losser. 

Druk: de Lange • Losser 

Uw blijk van medeleven bij het heengaan van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, en 
de laatste eer aan hem betoond, was voor ons 
een steun en een troost. 
Wij zijn u hier,oor zeer dankbaar. 

J. Ch. op de Weegh-Terdenge 
B. G. Heerink-op de Weegh 
B. J. Heerink 
Marcel • René 




