
Met dankbare gedachtenis aan 

Joseph Willem op de Weegh 
echtgenoot van Rika Geertruida Helthuis 

Hij werd op 21 juli 1917 geboren te Olden
zaal. Hij overleed op 5 oktober 1991 . 
Op 9 oktober d.o.v. hebben we afscheid ge
nomen tijdens een uitvaartdienst in de kerk 
van de H. Maria-geboorte te Losser, waarna 
we hem begeleid hebben naar het cremato
rium te Usselo. 

Hij was een man die hield van het leven. Zijn 
opgewekte humeur en gevoel voor humor 
maakten het hem niet moeilijk de dingen van 
de zonnige kant te bekijken. Hij genoot dan 
ook de sympathie van vele mensen die hem 
hebben gekend. Hij had een scherpe eigen 
kijk op de wereld om hem heen en durfde 
vanuit die visie te leven. Zijn mening kon hij 
soms op unieke wijze onder woorden bren
gen. 
Iedere mens was voor hem gelijk, zonder 
aanzien des persoons. 
Door alles aan te pakken kon je veel berei
ken. Dit standpunt heeft hij zelf in praktijk 
gebracht. Hij heeft hard gewerkt voor zijn 

gezin en voor anderen. Altijd was er wel een 
klus te klaren. Zijn grote lichaamskracht en 
vindingrijkheid kwamen daarbij goed van pas. 
Zijn plezierigste uren bracht hij door in de 
kleine kring van zijn gezin. Van 'n dagje fiet
sen, een Sinterklaasavond met kinderen en 
kleinkinderen kon hij intens genieten. 
Altijd was hij het middelpunt met zijn verhalen 
van vroeger en zijn onverbeterlijke opmerkin
gen. 

Zijn ongeneeslijke ziekte beperkte al gauw 
zijn mogelijkheden. Door de bewonderens
waardige zorg van moeder, zijn blijvende op
gewektheid en humor, werd de allerlaatste 
fase draaglijk voor hem zelf en voor de ander. 
In zijn eigen kring is hij overleden en kwam 
er een einde aan het leven van een fijne 
mens die we zeer zullen missen maar waar
aan we met dankbaarheid kunnen terugden
ken. 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven betuigen we onze oprechte dank. 

R.G. op de Weegh-Helthuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Losser, oktober 1991 




