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BERNARDUS WELHUIS 

echtgenoot van 

Gezina Euphemia Brand 

Hij werd geboren op 16 juni 1907 te De 
Lutte. Na het ontvangen van het H. Sa
crament der Zieken overleed hij op 4 jan
uari te De Lutte. De Eucharistieviering 
vond plaats op 8 januari d.a.v. in de pa
rochiekerk van de H. Drieëenheid te Olden
zaal, waarna we hem ter ruste hebben 
gelegd op de algemene begraafplaats 
aldaar. 

Van Vader is zijn mildheid. In zijn gezicht 
straalde deze door. In onze gezinsband 
ook. Begrip en gesprek verzachtten in zijn 
ogen het leven, dat zelf al vaak hard en 
zwaar genoeg is. Bij zijn werk in de na
tuur voelde hij zich een dienaar van God. 
Hij werkte hard. En hij hoopte dat Gods 
zegen dan ook mocht rusten op zijn gezin. 
Hij gaf met zijn vrouw het voorbeeld van 
de onderlinge liefde, ofschoon zij voor 
tegenslagen ook niet gespaard gebleven 
zijn. Vader en Moeder hebben op 6 juli 
1982 samen met hun kinderen en klein
kinderen hun 50-jarig huwelijksjubileum 
mo~en vieren. Het was een dag, waarop 

ieder van ons gevoeld heeft, hoe fijn en 
goed het is dat wij als mens aan elkaar 
gegeven zijn. Ofschoon hij zoveel van het 
leven en de gezinnen van zijn kinderen 
hield, kon hij niet meer wat hij wilde. 
Zijn gezondheid liet hem in de steek. Ver
zorgd door moeder en omringd door zijn 
kinderen heeft hij zonder klacht zijn ziekte 
aanvaard. Zijn overgave aan God heeft 
hij juist voor Kerstmis tijdens een Eucha
ristieviering laten blijken. Hij zong met 
duidelijke en heldere stem: 'Een kindelyn 
so lovelick', in Wie de aardse vrede en de 
Vrede van God samenkomen. 

Heer, geef Uw eeuwige vrede 
aan deze mens, 
voor wie wij U danken. 
Verleen ons door hem de kracht 
om in onderlinge l iefde met Moeder 
samen verder te gaan. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

G. E. Welhuis-Brand 
Kinderen en kleinkinderen 

Losser, januari 1983 




