


t 
'n Dankbare herinnering aan 

GERARD OLDE WEGHUIS 

echtgenoot van 

ANNE KROESE 

Hij werd geboren op 5 december 1904 te Zuid
Berghuizen en overleed aldaar op 30 december 
1987. We hebben afscheid van hem genomen tijdens 
een Eucharistieviering in de Mariakerk te Oldenzaal 
op 2 januari 1988, waarna we hem ter ruste hebben 
gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Het leven van deze zorgzame man, vader en opa is 
niet altijd gemakkelijk geweest en ook niet eenvoudig 
in enkele woorden weer te geven. Alleen wie hem van 
zeer nabij hebben meegemaakt weten, dat er achter 
zijn gesloten karakter veel bezorgdheid schuil ging. 
Erg veel - niet of nauwelijks uitgesproken - verdriet 
heeft hij geleden om het -lies van zijn zoon Herman. 
Bezorgdheid klonk er in zijn woorden als kinderen op 
vakantiegingen. Vaak heeft hij 's avonds in de keuken 
op zijn onafscheidelijke plaats In zijn eentje nog zitten 
namijrneren 0119( de dingen die hem bezig hielden. 
Hij hield van tuinieren; na een arbeidzaam leven, later 

als portier heeft hij dat met veel overgave gedaan; 
daar kon hij misschien iets van zijn zorgen even aan 
de kant zenen. Vele fietstochten heeft hij met moeder 
in de vrije natuur van het Haagse bos en omgeving 
gemaakt. Met moeite kon hij de lange wintertijd over
bruggen om in het voorjaar met frisse moed weer aan 
de slag te kunnen. 
Genoten heeft hij van de vakanties samen met moe
der; ook op de korte uitstapjes naar Nordhorn deden 
hem zichtbaar goed. 
Moeder kon hij geen moment missen; haar zorgzame 
verpleging gedurende de laatste paar weken is een 
weldaad voor hem geweest. Het heeft hem moeite 
gekost de vermindering van zijn gezondheid te ac
cepteren en hij heeft deze bezorgdheid niet kunnen 
delen met anderen. Tot aan zijn laatste ademtocht 
heeft hij gedacht, dat hij alles nog kon. Eén vurige 
wens van hem Is in vervuiling gegaan: altijd heeft hij 
gevraagd eerder te mogen sterven als moeder. De 
Heer heeft zijn gebed verhoord. 
Met verdriet In ons hart maar toch dankbaar nemen 
we nu afscheid van hem. We danken je voor alles wat 
je voor ons hebt gedaan en betekend en we spreken 
de hoop uit, dat je nu rust mag vinden bij God en dat 
Hij je mag belonen voor je inspanningen en je 
bezorgdheid voor ons allen. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het 
overlljden van mijn lieve man, onze vader en opa zijn 
we u erg dankbaar. 

J .8.M. Olde Weghuis-Kroese 
Kinderen en kleinkinderen. 


