
Dankbaar gedenken we 

GRADA HERMINA ELSHOFF 
weduwe van 

Barnardus Engbertus Weiman. 

Ze werd geboren te Losser 
op 14 oktober 1912. 

Ze overleed, gesterkt door de Sacramenten 
der Zieken.~,. op 28 november 1990 in het 
Medisch ~ peetrum Twente te Enschede. 

We deden haar uitgeleide na de 
uitvaartmis in de St. Jozefkerk 

op 30 november d.a.v. en legden haar te 
ruste op de Westerbegraafplaats. 

Moeder is altijd erg zorgzaam geweest. Waar 
ze maar helpen l<on stond ze klaar, vooral 
waar dat het meest nodig was. Ook was ze 
heel belangstellend en meelevend, soms ten 
koste van haarzelf. Dan kwam de telefoon 
goed van pas en was een bezoekje gauw 
gebracht. 
Tijdens de ziekte van vader heeft ze liefdevol 
voor hem gezorgd, zó dat hij thuis kon 
blijven. Na zljn overlijden op 1 juli 1968 viel 
er dan ook een hele leegte. Maar ze hervond 
zichzelf door o.a. te helpen in de bejaarden
soos en het vouwen van het parochieblad. 

Jarenlang heeft ze dit werk gedaan. Ze was 
er ook aan gehecht. Ook hield ze van haar 
moes- en bfoementuin en van fietsen in de 
vrije natuur. 
Haar ziekte heeft ze dapper gedragen. De 
afhankelijkheid van anderen viel haar zwaar. 
Ze vroeg zich wel af: .,Waarom nou? We 
hadden net zo mooi I" Maar dan gaf ze zich
zelf antwoord: .,Niet vragen, maar dragen en 
bidden om kracht." In naar geloof vond ze 
inderdaad alle steun. 
En tot het einde toe heeft ze gebeden. 
Zo is onze lieve moeder en fijne oma heenge
gaan, terug naar haar Schepper. 
Ze heeft, op haar manier Christus navolgend, 
in haar 78 jarige leven veel goedheid en fiefde 
gegeven. 
God zal haar belonen. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken u hartelijk voor uw meeleven 
tijdens haar ziekte en blijken van deelneming 
na haar overlijden. 

Herma en Bernard Leoné - Welman 
Marco, Frank en Nick. 


