
Weinig nemen en veel geven 

zo war Theo hartelijk en warm 

Als alle memen waren zoals hij 

was de wereld niet zo arm. 

., 



Dankbaar gedenken wij het leven van 

Theo 

Theodorus Cornelis Antonius Welberg 

Hij werd geboren in Zenderen op 3 januari 1934. Tijdens het toedienen 
van het heilig Oliesel, is hij thuis in alle rust ingeslapen op 5 september 
2002. Na de kerkdienst hebben we hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op de begraafplaats aan de Schipleidelaan in Oldenzaal op 
10 september 2002. 

Theo was iemand die je niet zomaar vergeten kan. Altijd was hij 't 
middelpunt van de belangstelling, niet op de voorgrond tredend, maar wel 
duidelijk aanwezig. ' n Gangmaker op feestjes en bij hem thuis was 
iedereen welkom met 'n hapje en 'n drankje. 
Zijn werk bij de brouwerij, eerst als chauffeur, later depothouder en ver
tegenwoordiger, was tevens zijn hobby. Maar door een ernstige rugkwaal 
moest hij al op 52-jarige leeftijd z' n baan vaarwel zeggen en thuis bij zijn 
gezin een nieuw leven opbouwen. Z ijn vrouw Lies, en kinderen Titia en 
Marcel, hielpen hem daar mee door hem in alles te stimuleren. 
Na een operatie van Lies, nam Theo de moeilijke klusjes gedeeltelijk 
over. Taakverdeling werd ons devies en zo kwam't goed. Theo werd een 
superkok en had weer plezier in zijn werk thuis. Samen veel vrije tijd 
voor vakanties en leuke dingen. Vooral genoot hij van zijn kleinkinderen. 

Ruim 3 jaar geleden openbaarde zich bij hem darmkanker. Deze ziekte 
overwon hij, en hoewel de spanning om zijn en Lies' gezondheid bleef, 
zag de toekomst er weer rooskleurig uit. 
Zelfs toen Theo op 9 augustus te horen kreeg dat hij een ernstige vorm 
van kanker had, bleef hij de positieve dingen in 't leven zien. Door de 
ernst van Theo's ziekte en z'n nuchtere kijk op het leven en de dood werd 
onze gezinsband sterker dan ooit. Tijdens de zalving van het heilig 
oliesel hebben wij heel fijn samen afscheid van Theo kunnen nemen in 
huiselijke kring. 

'Je hebt gestreden tot het kzatst toe 
jouw lichaam kon niet meer, het was te moe 

te snel ben je van ons weggegleden 
elke dag een beetje meer 

telkens werd je weer iets ontnomen 
dat deed jou en ons zo zeer 

het is een gemis, een stille pijn 
dat je nooit meer bij' ons zult zijn''. 

Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden waren voor ons 
allen een grote steun. 

Lies 
Titia en Jan Henk, 

Alex en Eline 
Marcel en Wendy 


