
Een dankbare herinnering aan 

Andries op de Weegh 

die op 1 juni 1912 in Overdinkel geboren 
werd. Hij was 57 jaar gehuwd met 

Antonia Terdenge. 

Op 25 juni 1994 overleed hij, na een liefde
volle verzorging in Huize Oldenhove. 
We hebben hem op 30 juni, na een 
afscheidsviering in de Maria-Geboortekerk 
in Losser, naar het crematorium te Usselo 
begeleid. 

Nadat Andries vijf jaar geleden getroffen 
werd door een ernstige ziekte, begon voor 
hem en ook voor ons een moeilijke tijd. 
Langzaam moest hij afscheid nemen van 
alles waar hij van genoot. Gelukkig werd hij. 
zo lang het kon, verzorgd door zijn vrouw. 
En ook de laatste paar jaren in het 
verpleeghuis week zij niet van zijn zijde. 
Wanneer je 57 jaar lief en leed met elkaar 
gedeeld hebt, valt het zwaar om afscheid te 
nemen. 

Toch zijn we ons ervan bewust dat hij nu 
bevrijd is uit zijn lijden. Hij wist zijn ziekte te 
dragen zonder te klagen. 
We blijven hem herinneren als een rustige 
man, als een goede echtgenoot en vader. 
Altijd stond hij klaar om iemand te helpen. 
Zo had hij vele vrienden en bekenden, die 
hem ook trouw bleven. Samen met zijn 
gezin woonde hij 40 jaar in Enschede, maar 
de laatste 10 jaar hier in Losser. 
Opgegroeid in een groot gezin, was hij de 
laatste die overbleef. Dankbaar voor het 
vele goede dat we van hem mochten 
ondervinden, leggen we hem nu in de 
handen van God. Dat hij nu rusten mag in 
Zijn Liefde en Zijn Vrede. 

"Denk niet aan mij in donkere dagen, 
zoals ik was en niets meer kon. 

Maar denk aan mij in zonnige dagen, 
zoals ik was en alles kon.• 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn dierbare man en vader 

A. op de Weegh-Terdenge 
Gerard 




