


In dankbare herinnering aan 

Bernardus Antonius Weijenborg 

Hij werd geboren op 13 maart 1922 in Oele, gemeente 
Hengelo. Op 15 mei 2002 is hij gestorven in het ziekenhuis 
te Hengelo. Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H. Blasius te Delden op 18 mei, is hij begraven op 

het kerkhof van deze parochie. 

In het landelijke en stille Oele, hoewel heel dicht bij 
Hengelo, heeft het hele leven van Bernard zich afgespeeld. 
De razende auto's en het lawaai van de stad hebben niet 
kunnen verhinderen, dat Bernard zijn leven als boer altijd 
heeft mogen leven op de plaats, waar hij geboren werd. 
Bernard, en zijn tweelingbroer Johan, werden geboren als 
derde en vierde van een gezin van zes jongens. Niet omdat 
hij zijn vader moest opvolgen, maar omdat hij met hart en 
ziel hield van het buitenleven, van planten, bloemen en 
dieren. 
Het is natuurlijk niet zonder invloed gebleven, dat moeder 
Weijenborg heel jong stierf. De zorg voor elkaar en de 
verantwoordelijkheid voor elkaar in de familie is hierdoor 
zeker meer en sterker geworden. In deze lijn kunnen we ook 
verklaren hoe Bernard steeds aandacht had voor Herman, 
die in 1956 een zwaar ongeluk had met zijn brommer. 
Bij het werken op de boerderij hadden Herman en Bernard 
weliswaar graag goede machines, maar Bernard's grootste 
hobby was toch zijn vee. Hij had oog voor een goede koe en 

een goed kalf. En ook was hij altijd blij met hun jachthond, 
zoals met Botha , die hij nog gekocht heeft na het sterven 
van Herman. 
Een speciale band hadden Herman en Bernard vanwege de 
voetbal. De een ging op zaterdagavond naar de kerk, de 
ander ging op zondagmorgen. Heel trouw. Maar als dan 
deze plicht gedaan was, dan was de zondagmiddag het spel 
voor Ajax of Feyenoord. Hierover werden ze het nooit eens. 
In huis is er altijd werk. Desiree was als klein meisje groot 
met oma, en zij is altijd naar de boerderij blijven komen. 
Ruim dertig jaar heeft ook Bernard van haar aanwezigheid 
en van haar inzet mogen genieten. 
Bernard had wel een eigen persoonlijkheid. Hij gaf heel 
gemakkelijk weer, hoe hij het zag en hoe hij het hebben 
wilde. Daarbij was voor hem Oele heel belangrijk. Ook de 
buren namen een voorname plaats in. En in zijn ogen bleef 
het ouderlijk huis het centrum, waar de familie samen 
kwam. 
Bernard heeft zijn ziekte met geduld en met geloof 
aanvaard. Hij maakte het niemand lastig. Ook voor de 
verpleging op het ziekenhuis was hij een graag geziene gast, 
want hij was trots op de foto waar alle verpleegsters en 
verplegers op stonden. Met volle overgave is hij gestorven. 

Heer geef aan Bernard het eeuwige licht, 
houd ons in liefde en eenheid samen. 

Wij danken U voor de belangstel/ing tijdens de ziekte en na 
het overlijden van Bernard. 

fam. Weijenborg 




