
t 
Gedenk in uw gebeden 

Hendrikus Hermanus Weiman, 
echtgenoot van 

Hendrika Maria Kemna. 
Geboren te Lonneker 19 februari 1916, overleed hij voor
zien van de laatste H.H. Sakramenten in het , .. Je. zieken
huls te Enschede 19 augustus 1956 De 23ste d . o. v. werd 

hij te Lonneker begraven. 

0 wrede dood, waarom heb Je niet gewacht, tot ilc wat 
ouder was? Waarom neem Je me nu al weg bij mijn vrouw, 
die tic nog vele Jaren tot steun had kunnen zijn? Waarom 
ben je io wreed voor mijn drie kleine ktndenJes, die mij 
zo vroeg als vader moeten missen? 0 dood. Je bent hard 
en wreed en ongewenst op aarde, Je brengt leed , verdriet. 
en smart. Daarom word Je door de mensen gehaat en 
veracht. 
Mijn dierbare vrouw, de dood heelt hard toegeslagen, û: 
kon niet aan zl!n greep ontkomen en hij heeft U tn diepe 
rouw gedompeld . Wees een sterke vrouw, richt uw ogen 
op het kruis, dat daar staat aan de kont van de weg 
tegenover ons huis Aan dot kruis dank tic het eeuwig 
leven. Dti.wijls heb Ik dot kruis gezien en dan in stilte 
gebeden , .Bescherm ons huis en allen dte het bewonen·. 
Weet don, dot miJn leven niet is weggenomen. moor ver
anderd In een beter leven. dot niemand mij zal kunnen 
ontnemen. Dat kruis z~ U een troost in uw droefheid een 
steun en een sterkte In uw verdere leven. Dot kruis zal U 
ontwootd geven op al uw vragen. het zij uw en!ge hoop 
Voed de kinderen op zoals God het U ingeeft, wiis ,e op 
dot kruis, opdat het hun beschermen mag tegen olie kwaad. 
Dierbare familie en bekenden, vergeet mij niet, leer uil 
m11n vroege heengaan dat slechts één ding noodzakelijk 
is: de eer van God en het heil van uw ziel. 

Hij ruste In vrede. 

H. Vos . R. K. Koster · Lonneker. 




