
Met grote dankbaarheid denken wij terug 
aan 
JOHANNES BERNARDUS OLDE WEGHUIS 

echtgenoot van 
JOHANNA MARIA SIERS 

Hij werd te Losser geboren op 18 april 1898 
en is na tijdig gesterkt te zijn door ' t Sa
crament van de Zieken te Oldenzaal over
leden op 3 februari 1978. Vanuit de Ma
riakerk hebben we hem begraven op het 
kerkhof van Oldenzaal. 

Ofschoon hij de leeftijd van de sterken 
heeft mogen bereiken, heeft hij toch een 
lang ziekbed gekend Hij heeft zijn lijden 
geduldig gedragen. Dit was voor hem mo
gelijk, omdat hij een sterk mannelijk ge
loof had: niet sentimenteel, want daar 
hield hij niet van. Een bijzondere troost 
was het voor hem, dat hij vooral in het 
laatste half jaar met zoveel liefde en goed
heid verzorgd werd door zijn vrouw en vele 
kinderen. Zelfs zijn dochter Mieke, die uit 
Australië was overgekomen, mocht hem 
in zijn pijnlijke en ongeneeslijke ziekte be 
geleiden tot kort voor zijn dood. 
Met liefde en zorg heeft hij zich altijd in
gezet voor zijn lieve vrouw, zijn kinderen 
en kleinkinderen. Hij was dan ook erg dank
baar, dat hij ruim 2 jaar geleden zijn gou
den huwelijksfeest mocht vieren. Naast de 
zorg voor zijn groot gezin ging zijn gedachte 

als sociaal voelend mens uit naar vele an
deren. Vele jaren is hij voorzitter geweest 
van de kelners-bond . St. Antonius ". Vanaf 
de oprichting van de Mariaparochie was hij 
lid van het Palm-Pasen-comité, dat ieder 
jaar de optocht door Berghuizen organi
seert. Ook is hij de oprichter en eerste 
voorzitter geweest van de Bejaardenbond 
in Berghuizen. Gevoelig voor aloude tradi 
ties heeft hij bijzonder geijverd voor het 
ophalen van de Paastaak en het feestelijk 
ontsteken van het jaarlijkse Paasvuur. Dit 
was voor hem niet alleen een stuk folklore 
maar tegelijk ook een uiting van zijn ge
loof in de Verrijzenis. Zoals Christus ver
rezen is, zo zullen ook wij eens verrijzen. 
Zo is dan een markant figuur en een ras
echte Berghuizenaar van ons heengegaan. 
Moge Maria. de patrones van zijn parochie, 
hem begeleiden tot Jezus, haar Zoon. 

Voor uw medeleven, betoond na het over
lijden van mijn geliefde man, onze zorg
zame vader en opa, zeggen wij U harte
lijk dank. 

Mevr. J. M. Olde Weghuis-Siers 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, februari 1978 
Mariastraat 30a 


