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Ï n dankbare herinnering aan 

mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa 

Bernardus Hendrikus Olde Weghuis 

echtgenoot van 
Geertruida Hermina ten voorde 

Hij werd geboren op 30 juni 1905 te 
Losser en overleed op 29 maart 1980 
in het Koningin Juliana Ziekenhuis 
te Hengelo, na voorzien te zijn van 
het Sacrament der Zieken. De begra
fenis vond plaats op 2 april op de 
R.K.begraafplaats in Hengelo . 

Het leven is soms als een handteke
ning aan het strand. Een kleine golf 
spoelt er over heen en doet hem ver
vagen. Zo was ook het sterven van va
der: plotseling en onverwacht. Maar 
wat niet zal vervagen is de herinne
ring die wij aan hem bewaren. 
Hij was groot van postuur, sterk en 
voor niemand bang. Tijdens de laat
ste wereldoorlog heeft hij veel men
sen het leven gered door hun onder
dak aan te bieden en een schuilplaats 
te geven. Hij bezat een sterk recht
vaardigheidsgevoel, kon zeer gedeci
deerd uit de hoek komen en stak zijn 

mening niet onder stoelen of banken. 
Toch had iedereen graag met hem te 
doen omdat onder zijn groot postuur 
een warm karakter schuilging. 
Hij hield van zijn vrouw en kinderen 
en was een sociaal voelend man, die 
velen van dienst is geweest. Vooral 
kleine kinderen hadden een speciale 
plaats in zijn hart. Ze noemden hem 
opa. En wat wij zeker niet onvermeld 
mogen laten was zijn diepe geloof in 
God en Christus . In dat geloof is hij 
gestorven. Onze dank voor alles wat 
hij voor ons gedaan en betekend heeft, 
willen wij neerleggen in dit gebed: 

God, geef aan vader 
de welverdiende rust 

en leid hem binnen 
in uw koninkrijk. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa, danken 
wij u allen heel hartelijk. 

Namens de familie: 
G.H.Olde Weghuis-ten voorde 

Hengelo (0) , april 1980 


