


In onze gedachten en bij God blijft voortleven 

JOSEPH WEPPEL 

sinds 14 april 1956 echtgenoot van 

TOOS VAN BENTHEM 

Hij werd in Losser geboren op 12 juli 1931. 
Voorzien van het H. Oliesel, is hij thuis in alle 
rust van ons heengegaan op 8 september 1993. 
We hebben hem dankbaar herdacht tijdens de 
Uitvaartmis in de Mariakerk, waarna we zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwden op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 13 september. 

Afkomstig uit een gezin van 6 jongens, trouwde 
hij met Toos van Benthem; sinds 1966 woonden 
ze in de Dellenbeekstraat, in de Mariaparochie. 
Samen hebben ze zich ingezet voor een mooi 
gezin van 3 kinderen. Hij was bescheiden, trad 
niet graag op de voorgrond, maar was altijd 
bereid te helpen, als iemand et'n beroep op hem 
deed. Vrij klein van gestalte, was hij groot in 
zijn werk als metselaar, want hij had twee 
gouden handen; daarvan kunnen velen getui
gen. de bewijzen liggen in zijn eigen huis en in 
de huizen van zijn kinderen. 

Vroeger heeft hij zelf in een koor gezongen, de 
liefde voor vooral klassieke muziek gaf hem 
veel vreugde, maar hij kon ook geweldig genie
ten van vakantie in de bergen. in Gods vrije 
natuur. Thuis hield hij van orde en vaste regel
maat, ook bij het verzamelen van allerlei din
gen. Zes jaar geleden openbaarden zich de teke
nen van een ernstige ziekte; na een grote opera
tie volgde een redelijk herstel. waardoor hij 
weer moed kreeg . Het was niet voor een lange 
periode, de ziekte kwam met veel pijn terug. Hij 
werd thuis met veel goede zorgen omringd. ook 
van zijn kleinkinderen ontving hij veel troost. In 
stilte heeft hij nagedacht en steun gevonden in 
zijn geloof, dat hij op zijn eigen manier beleefde 
zonder het met zoveel woorden te uiten . Zonder 
te klagen wist hij zich over te geven aan het 
onvermijdelijke, maar ook aan de veilige han
den van God. 
Moge hij bij Hem voor altijd vrede vinden. 

Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden, uw aanwezigheid in de kerk en op de 
begraafplaats waren voor ons een grote steun. 
We danken u daarvoor. 

Toos Weppel-van Benthem 
Kinderen en kleinkinderen. 


