
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 
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Een fijne en dankbare herinnering aan 

mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 

Theodorus Clemens Weiman 
echtgenoot van 

Geertruida Gezina Christina 
Groot Rouwen 

Pa werd geboren op 2 januari 1926 te Lonneker 
aan de Welmanweg. Op 12 oktober 2000 is hij 
overleden , nadat hij voorzien was van het H. 
Sacrament der Zieken. 

In 1957 zijn pa en ma getrouwd. Ze zijn toen iets 
verder aan de Welmanweg gaan wonen in zijn 
vertrouwde en geliefde omgeving. Uit dit huwelijk 
zijn 5 kinderen geboren. 

Tot zij n 51 ste jaar heeft hij hard gewerkt. Daarna 
moest hij het op doktersadvies rustiger aan doen. 
Hij is toen met zijn grote hobby, de duivensport 
begonnen. Hier heeft hij veel plezier aan beleefd . 
Helaas moest om gezondheidsredenen dit later 
opgeven. 
Na een hersenbloeding ging zijn gezondheid 
langzaam achteruit, maar door zijn doorzettings-

vermogen en wilskracht zag hij toch nog de 
positieve kant van het leven, ondanks dat dit erg 
zwaar voor hem was . 
Trouw was hij aan God en de kerk was hem 
dierbaar. Thuis heeft hij veel plezier beleefd aan 
de tuin, het vee en de natuur. 
Na het 40-jarig huwelijksfeest heeft hijsamen met 
ma nog met volle teugen kunnen genieten van een 
reis naar Lourdes. 

Sinds februari 2000 ging hij lichamelijk snel ach
teruit. Maar ondanks dat, klaagde hij nooit en had 
altijd belangstelling voor anderen , met name voor 
zijn kleinkinderen. Dankzij de goede zorg van ma 
heeft pa altijd thuis kunnen blijven wonen . 

Zijn heengaan laat een leegte achter bij allen die 
hem lief waren , maar stemmen ook tot dankbaar
heid dat hem een verdere lijdensweg bespaard is 
gebleven. 

Wees nu voor altijd gelukkig en rust 
in vrede in het huis van God. 

Wij danken u voor uw belangstelling en mede
leven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader en opa 

G.G.C. Weiman - Groot Rouwen 
Kinderen en kleinkinderen 


