
In dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Welhuis 
weduwnaar van 

Euphemia Geertruida Jonkman 

• 25 september 1906 
te Losser 

t 5 maart 1999 
te Oldenzaal 

Op 1 O maart hebben wij afscheid van hem genomen en 
hem begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Papa en opa was in meerdere opzichten een uniek mens. 

Opgegroeid dichtbij de natuur behield hij daarvoor zijn hele 
leven een speciale liefde en belangstelling. Tot op hoge 
leeftijd kon hij genieten van een tochtje op zijn snorfiets 
om, zoals hij dat noemde, de geur van de bossen op .te 
snuiven. Die liefde en belangstelling kwam ook tot uit· 
drukking in de grote verscheidenheid aan dieren die hij 
heelt gehouden. 

Zijn zorg voor en betrokkenheid bij zijn gezin waren groot. 
Hard en veel werken heelt hij daarbij niet geschuwd. Daar· 
naast zwaaide hij op zon- en feestdagen als een bekwaam 
kok de scepter in de keuken en was hij in het seizoen 
's ochtends vroeg vaak te vinden in zijn moestuin. Tijdens 
de periode van ziekte voorafgaande aan het overlijden van 
zijn vrouw heeft hij zich op buitengewone wijze voor haar 
ingezet. De ziekte en het overlijden van zijn zoon Frits, 
nog maar kort geleden, grepen hem zeer aan. 

De muziek was zijn grote passie. Jarenlang speelde hij bij 
Semper Crescendo en was hij de trompettist van de 
"Goldstars', de band waarmee hij samen met zijn broers 
vele jaren optrad in de regio. 

Sociaal was hij een bewogen mens. Hij had al vroeg een 
eigen mening en opvatting. Hij liet niet als vanzelfspre
kend voor zich denken maar had een eigen kijk op recht 
of onrecht en goed of kwaad. Bovendien was hij een sterk 
gevoelsmens die intens met anderen meeleefde in voor
en tegenspoed. 

Naast zijn sociale bewogenheid had hij behoefte aan ei· 
gen leefruimte. Hij hechtte sterk aan de mogelijkheid zich 
op zichzelf te kunnen terugtrekken. 

Bijzonder waren zijn vele specifieke uitspraken, zijn spits· 
vondig en ad rem reageren en zijn vindingrijkheid. 

Ondanks de handicaps die hij de laatste jaren met zich 
meedroeg dwong hij respect af omtrent de wijze waarop 
hij het leven aanvaardde en daaraan bleef hechten. Vaak 
zei hij: "Ik heb ne mooi'n oal'n dag; ik hop dat ie dat later 
ook zo kriegt". Hij was daar oprecht dankbaar voor. 
Wij zullen hem missen nu hij er niet meer is. Moge hij rus· 
ten in de vrede die hem zo dierbaar was. 

Voor de belangstelling en het medeleven ondervonden na 
het overlijden van onze papa, opa en overgrootvader, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, klein· en achterkleinkinderen 




