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We houden een fijne herinnering aan 

Johanna Maria Olde Weghuis-Siers 
sinds 3 februari 1978 weduwe van 

JOHANNES BERNARDUS OLDE WEGHUIS. 

Zii werd geboren te Oldenzaal op 2 febr. 
1899 en gedoopt in de basiliek van de H. 
Plechelmus. voor wie ze een grote verering 
had. In haar ernstige ziekte werd ze gesterkt 
door het sacrament van de ziekenzalving. 
Thuis is ze gestorven op 12 oktober 1989. 
Na de Uitvaartmis in haar parochiekerk. 
toegewijd aan Maria. hebben we haar li
chaam te rusten gelegd in het graf bij va
der op de begraafplaats te Oldenzaal op 
16 oktober. 

Haar geboortedag was 2 februari: het feest van Ma
ria lichtmis; een Mariakind werd geboren. geroepen 
om veel licht re brengen aan haar medemensen. 
We zijn dankbaar. dat ze deze taak zo geweldig heeft 
volbracht. 
Ze heeft hard gewerkt voor haar grote gezin, zorg · 
zaam en altijd met een open oog voor leder persoon
lijk, met een harteltik woord voor haar kleinkinderen, 
in blijde verwachting. als er een achterkleinkind op 
komst was. 
Ze vond het heerlijk om russen 2 getrouwde kinde
ren en hun gezinnen te wo:ien; ze was het middel 
punt van zovelen. die ze gastvrij in haar huis ont
ving, vooral op iondag; h~ar geweldig geheugen ont· 
hield elke verjaardag, iedere bijzonderheid. 

Met trocs venelde ze over het bezoek, dal ze twee
maal mocht brengen aan haar dochter Mieke en haar 
gezin in Auscralië. 
Ook voor anderen srond ze altijd klaar mer tiaar brede 
belangsrelling 
Ze was een zeer gelovige vrouw. die graag bad en 
zich verbonden voelde met de Kerk en mer de ker 
kelijke vieringen; vooral Maria had een warm pldats
je in haar harr, ze ging graag naar Kevelaer; mer als 
hoogtepunt de bedevaart naar Lourdes rond haar 80· 
ste verjaardag. 
Haar geloof heeft haar gesterkt in de moeilijke pe
riode, dat haar gezichtsvermogen achteruitging. 
Ze genoot van het bezoek, maar liet ook anderen 
genieten van haar brei - en handwerkkunst. 
Ze bleef aktief, ging over op gesproken boeken. was 
altijd present bij het ziekenttiduum, maar vooral: op 
haar post bij de kerkradlo, waardoor ze met her wel 
en wee van haar parochie kon meeleven. 
Zorgzaam voor anderen, mocht ze tenslotte de goede 
zorgen ondervinden van haar kinderen en kleinkinde
ren, die haar tot het laatst thuis met veel liefde om
ringden. 
Moge ze door God geroepen worden toe het volle 
licht. 
lieve moeder, oma en oma-oma, bedankt voor de 
mooie Jaren In ons midden. leef nu in Gods heer· 
lijkheid. 
Tot ziens eenmaal in de hemel. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
tijdens haar ziekte en na haar overl[Jden. 

Kinderen. kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 


