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In dankbare en 
liefdevolle herinnering aan 

Johan Welhuis 

Hij werd geboren in De Lutte op 2 mei 1924 
en is, voorzien van het H. Sacrament der Zie· 
ken, op 21 maart 2000 thuis overleden. 
Na de gezongen Uitvaartviering op 25 maart 
in de Plechelmuskerk te De Lutte hebben we 
hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof al· 
daar. 

Hij werd geboren als tweede kind uit een ge
zin met zes kinderen. Hij groeide op in een 
tijd waarin families nog met opa en oma, ooms 
en tantes onder één dak woonden. De oorlog 
was ook voor hem een moeilijke periode, 
waarin hiJ moest onderduiken in Noord-Lutte. 

Na de oorlog ging hij op de boerderij werken 
en leerde hij Annie Kuipers kennen, waarmee 
hij in 1956 trouwde. Zij trouwden 'erbij in' en 
hadden dus opnieuw een groot gezin. Ze kre· 
gen samen 8 kinderen en gaven hen veel zorg 
en gezelligheid. Er kwamen veel kinderen over 
de vloer en er mocht veel. Dat was fijn. Pa 
was een man van verdraagzaamheid en dat 
bracht hij over op zijn kinderen. Zijn liefde voor 
ma en voor de kinderen was groot, maar zon
der veel uiterlijk vertoon. In 1977 werd ma 
ongeneselijk ziek en op 6 januari 1978 ver· 
loor hij zijn vrouw. Pa had het erg moeilijk, 
maar droeg zijn last in stilte. Hij zocht aflei· 
ding in het werk op de boerderij. Op zijn ma· 
nier zorgde hij voor de kinderen, zonder veel 
woorden maar met veel daden. Het huishou· 
den liet hij over aan gezinshulp en later aan 
zijn kinderen. 

Oom Gerhard was altijd aan zijn zij en had 
hierin ook een belangrijke bijdrage. Pa ging 
met zijn tijd mee en deed een stapje terug op 
de boerderij. Van die vrijheid maakte hij ge
bruik door te gaan reizen. Op late leeftijd heeft 
hij veel gezien en hij vertelde er graag over. 
In 1999 maakte hij nog een ballonvaart; een 
wens ging in vervulling. Pa hield van zingen, 
het zangkoor was alles voor hem. Hij heeft 
hier 57 jaar geweldige herinneringen aan over
gehouden. Met name aan de Romereis, waar 
ze samen hebben gezongen in de St. Pieter. 
Trots was hij ook op zijn kinderen, die het 
mooie zingen van hem geërft hebben. 
In 1992 werd Pa ziek, maar hij keek er posi· 
tiet tegenaan en vocht zich terug. Jaren leefde 
hij weer op oude voet verder. In 1999 kreeg 
hij opnieuw kanker en in februari van dil jaar 
kreeg hij te horen dat ze niets meer voor hem 

konden doen. Hij accepteerde het en droeg 
zijn lot op een rustige, waardige manier. Zo is 
hij ook gestorven, rustig en waardig. Hij stierf 
op 21 maart 2000, temidden van al zijn kinde· 
ren. 

Hij was een geweldige vader, opa en broer, 
zorgzaam en belangstellend, attent tot het 
laatst toe. We zullen hem erg missen. 

Wij danken u voor de belangstelling en me· 
de/even. 

Kinderen en kleinkinderen 
G. We/huis 




