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In liefde blijven wij gedenken aan 

BERNARDUS HERMANNUS WEGHORST 

echtgenoot van 

JOHANNA MARIA JOSEPHINA SCHAGE 

Hij is geboren op 29 maart 1902 te Saasveld 
(Gem. Weerselo) en gesterkt met het H. Sacrament van 
de Ziekenzalving overleden in het Gerardus 
Majellaziekenhuis te Hengelo Ov., op 30 september 
1989. Tijdens een gezongen Requiemmis in de 
parochiekerk van de H. Theresia te Borne hebben wij 
afscheid van hem genomen, waarna de crematie 
plaatsvond te Usselo op 4 oktober d.a.v. 

Bernard zal in onze herinnering blijven voortleven als 
een lieve en zorgzame man. Bijzonder veel hield hij van 
Jo, zijn vrouw. Voor haar was hem niets te veel. Hij was 
een man zonder vijanden, met wie eenieder graag te 
doen had. 
Een grote liefhebberij van Bernard was de duivensport. 
Daarin kon hij helemaal opgaan. 

Hij was een dankbare man. Dankbaar was hij vooral voor 
alle attenties, die hem werden bewezen tijdens zijn 
laatste ziekte, voor de goede zorgen van de zusters, de 
broeders en doktoren, maar ook dankbaar voor het 
meeleven en de attenties van de familie, vrienden en 
kennissen. Op zijn eigen hartelijke wijze wist Bernard 
daaraan uiting te geven. 
Hij heeft veel steun gevonden in zijn geloof. Bernard was 
er dan ook klaar voor om te sterven, omdat hij daarin de 
overgang riaar een beter leven zag. Hij maakte zich 
echter wel zorgen om zijn vrouw Jo, die hij alleen moest 
achterlaten. 
Wij geloven echter, dat met de dood de band van de 
liefde niet wordt verbroken, omdat de liefde tussen ons 
mensen eeuwig is. Zij is immers een geschenk van God 
Zelf. Daarom vertrouwen we erop, dat Bernard voor ons 
degene zal blijven die hij altijd geweest is, zorgzaam en 
liefdevol, ook nu we hem niet meer onderons hebben. Hij 
zal onze namen zeker noemen voor Gods troon en daar 
voor ons ten beste spreken. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man zeg ik U hartelijk 
dank. 

J.M.J. Weghorst-Schage 


