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In ons gebed en herinnering blijven wij 

dankbaar gedenken 

Johan Weda 
echtgenoot van 

Marierje Oosterbroek. 
HIJ werd op 17 november 1924 re Gronau 
(Old.) geboren en overleed op 26 april 1989 
te Oldenzaal op 64 1arige leef11rd. i\a de 
H. Eucharistieviering in zijn parochiekerk van 
de H. Plechelmus re De Lutte op 29 april 
d.a.v. hebben we vader te ruste gelegd op 
het kerkhof aldaar. 

Het diepste verdriet wordt 10 dikwijls verzwegen. 
Voor het diepste geluk <chieten woorden tekort. 
Wij zUn mee on, diepste verlangen verlegen. 
Waar het llefqe bezit slecht, herinnermy wordt. 

Na 31 gelukkige huweliJksjaren is hij toch 
nog vrij plotseling van ons heengegaan. Zun 
onverwacht sterven heeft ons punlijk ge
troffen. Na een hartinfarct bijna 2 Jaar gele
den en een hartstilstand 5 weken geleden 
waren wij en hijzelf eveneens weer opti· 
mistisch dar her de goede kant opging. Het 
mocht helaas niet zo zun. Opgeruimd en vol 
goede moed verliet hij zijn dierbare huis 
voor een bezoek aan de trombosedienst. 
Tijdens het wachten op de buurtbus trof 
hem opnieuw een hartstilstand en nu met 
dodelijk gevolg. 
Maar hoezeer zijn heengaan ons ook ver-

clrietig stemt. zijn wij dankbaar voor alles 
wat hiJ tijdens zijn leven voor ons heeft ge
daan en betekend heeft. Hij heeft duidelijk 
voor ons geleefd. voor ons gewerkt en voor 
ons gezorgd. Het woord dienstbaarheid stond 
h11 hem hoog in het vaandel geschreven. 
i\aast zjjn dagelijks werk voelde hij Lich ge
roepen iets voor de medemens re doen. 
Zo was hij jarenlang een gewaardeerd Jid 
van de Reserve Politie en de Harmonie. Ook 
de voetbalclub had zijn belangstelling was 
hij niet bezig met ontvangst van clubs. dan 
was hij wel op het terrein te vinden. Ook 
1ijn moeder vergat hi1 geen dag voor een 
he10ek. En alles waarvoor hiJ zich inspande 
moest tot in de puntjes in orde zijn. Zo 
was hiJ nu eenmaal. 
H11 hield van gezelligheid en men\en om 
zich heen. Een goed mens is van ons heen
gegaan. 
Pa. moge God je belonen in de eeuwige 
vreugde en aan ons die ach1erbli1ven. moed 
en kracht geven om verder te leven. 
Rust in vrede. 

Voor uw deelneming en blijken van belang
stelling na het overlijden van mijn beminde 
man en onze zorgzame vader en schoon
vader. betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Weda 
De Lutte, april 1989 




