
Ter dankbare gedachtenis aan 

Arnoldus op de Weegh 
weduwnaar van 

Gerharda Engelina Loskamp. 
Hij is 14 oktober 190 7 te Losser gebo
ren. Gesterkt door de H. Sacramenten 
der Zieken, overleed hij 4 december 198 3 
te Enschede. Wij legden hem 8 decem. 
ber d.a.v. biJ zijn vrouw te ruste op het 
r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Een lieve vader en opa is van ons heen. 
gegaan. Hij was een man die zonder 
ophef weloverwogen leefde en zorgde 
voor allen die hem dierbaar waren en 
voor al les dat zijn belangstelling had. 
Samen met zijn vrouw leefde hij voor 
zijn kinderen en kleinkinderen. Hij bond 
hen aan zich . ook toen zijn vrouw er 
niet meer was . door de uitstraling van 
zijn goedheid en genegenheid . A ltijd 
vond hij een mogelijkheid om zijn kin
deren en kleinkinderen verrassend goed 
te doen. 
Voor hem was er geen groter geluk 
dan met hen samen te zijn of bij hem 
thuis of thuis bij zijn kinderen. 
Zijn zachtaardig karakter werd gedra
gen door een sterke geloofsbeleving 
met een groot vertrouwen in de H. Gerar
dus, helper in de nood. 

Zo kon hij ook sterk en doortastend 
zijn als zorgen en tegenspoed hem 
troffen. 
In deze geest kon hij het opbrengen 
zijn dochter blijvend een liefdevol thuis 
te bereiden. 
Niet alleen thuis maar ook in het Over
dinkeise verenigingsleven heeft hij zich 
vele jaren verdienstelijk gemaakt. Zijn 
grootste beloning was zijn werk goed 
en toegewijd te doen. 
Na een kort ziekzijn is hij in alle rust 
en vrede van ons heengegaan. 
Wij kinderen en kleinkinderen danken 
onze ouders voor de liefde en zorg die 
wij van hun mochten ontvangen. 
Moge de Goede God en Vader hun 
binnenvoeren in een gelukkige toekomst. 
Dat zij rusten in vrede ... 

Voor de blijk van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve en zorgzame vader en 
opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




