


Een fijne en dankbare herinnering aan 

Martien Weller 

Hij werd geboren te Enschede op 
29 november 1901; priester gewijd op 

15 augustus 1925. 
Hij overleed. na gesterkt te zijn met 
het Sacrament van de Zieken. op 

6 november 1981 in 't verpleegtehuis 
.de Wiedenbroek' te Haaksbergen. 

Van ,heeroom' kunnen we dit zeggen: 
hij was een trouw priester en z'n leven 
was: bidden en werken. 
Hij heeft onvermoeibaar, met veel am
bitie en enthousiasme gepastoreerd 
in vele plaatsen van het aartsbisdom. 
Als kapelaan werkte hij in Klazina· 
veen, in Hengelo en Bussum. 
De lange oorlogsjaren bracht hij door 
als pastoor van de Salvatorkerk in 
Utrecht. • Hij is daar voor velen in de 
,betonbuurt' een echte sjouwer en 
redder geweest. 
De bisschop gaf hem na die zware 
periode de H. Hartkerk in Hilversum. 
Zodoende ging hij na enige jaren ook 
behoren tot de clerus van 't Haarlemse 
Bisdom. Een overgang die hem geens· 
zins ontstichtte, integendeel. hij heeft 
in het Gooi vele goeie vrienden gevon
den. mede ook door zijn inzet voor de 
Lourdesbedevaarten. 

Toen Martien 65 jaar werd, heeft hij 
gevraagd de directe verantwoordelijk· 
heid van een parochie aan anderen te 
mogen overdragen. Hij trok zich terug, 
op zijn eigen manier, d.w.z. hij bood 
zijn diensten aan als priester. die be· 
schikte over een goede gezondheid, 
zoals hij dat uitdrukte. 
De Jacobuskerk in Enschede, z ij n 
kerk, heeft van deze dienst gebruik 
gemaakt, evenals de parochies in 
Deurningen en Heeten. 

Martien was dus in Twente terug en 
kon zodoende zijn bezoeken aan 
Mettingen ... de 'bakermat' van de fam. 
Weller nog uitbreiden. 

Hierna werd hij bijna zes jaar liefdevol 
verpleegd in het ,Wiedenbroek' te 
Haaksbergen. 

Zijn naam. zijn gebaren. en humor zul· 
len ons lang in herinnering blijven. 

Bij zijn laatste gang uit de Jacobus
kerk hebben we gezongen: dat de 
engelen hem mogen begeleiden. Dat 
dit zal gebeuren, na zó'n werkzaam 
priesterleven is onze vaste overtuiging. 

Hartelijk dank voor Uw meeleven. 
fam. Weller 
fam. Siegmund 




