
Ter dierbare herinnering aan 

GERHARDUS THEODO R WEDA 
echtgenoot van 

MARIA EUPHEMIA VAN BENTEM 

Hij werd geboren re Gronau (Old.) 15 febr. 
1935 en is in de vrede van Christus over
leden re Oldenzaal 27 oktober 1974. Hij 
werd begraven op het r.k. kerkhof te De-

nekamp 31 oktober 1974. 

Geheel onverwachts is er een einde geko
ml:'n aan dit jonge leven. dat nog vol be· 
loften was voor de toekomst. Met bekwame 
en volhardende ijver gaf deze jonge vader 
zich aan zijn gezin. werk en bedrijf. Hij 
stond altijd klaar voor ieder die een beroep 
op hem deed. en zo vond ook de Heer 
van leven en dood hem bereid, toen H!i 
hem riep tot de hemelse vreugde. hoe tegen 
alle berekeningen het ook voor ons lijkt. 

We denken terug aan hem als een goede 
en trouwe vriend. een serieus en gelovig 
mens. die met grote toewijding leefde en 
werkte voor zijn gezin. Wij zijn geslagen 
en bedroefd om dit verlies. wij konden hem 
nog niet missen. Wij voelen de pijn van 
dit ofter. maar in geloof willen we dank
baar blijven voor al het goede dat hij voor 
ons deed. 

Mijn lieve vrouw en kinderen. in liefde 
hebben we voor elkaar gezorgd; mogen 
we in geloof en dankbare liefde met elkaar 

verbonden blijven. Ons afscheid was zwaar, 
maar de liefde sterft nooit. 

Mijne dierbare familieleden vrienden en 
kennissen. ik dank u allen hartelijk voor 
uw goedheid en vriendschap, blijft mij ge
denken en helpt mijn dierbaar gezin. 

Ik ben van u heengegaan. maar bewaart 
mij in uw gebed en herinnering. Moge 
God u allen kracht en sterkte geven. 

Heer. geef hem de eeuwige rust. 

- ------ - ----- - ---

Voor Uw deelneming. ondervonden na 
het overlijden van onze beminde echt· 
genoot en vader, betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 

Familie Weda-van Bentem 

Denekamp, oktober 1974. 
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