
Dankbare herinnering aan 

HENDRIK BEREND JAN 
WELBERG 

echtgenoot van 
HENRICA JOSEPHINA TEN TIJE 

Hij werd geboren te Hengelo(O.) op 
13 november 1909. Hij overleed na een 
kortstondige ziekte, toch nog vrij plot-

seling op 2 juli 1990 te Enschede. 
We deden hem uitgeleide na de 

Uitvaartmis in de Goede Herder kerk 
te Enschede op 5 juli d.a.v. 

We legden hem te ruste op de 
r.k. begraafplaats aan de 

Deurningerstraat in Hengelo(O.) 

Vader was altijd erg zorgzaam. 
We herinneren ons hoe hij aan het 
werk was op de boerderij, maar ook 
hoe hij tijd vrijmaakte voor ons, de 
kinderen . Vaak trok hij met ons de 
natuur in, wees ons op al het mooie 
en noemde de namen van die er 
woonden. 

Hij was nauw verbonden met de 
boerderij aan de Fabelenweg, waar 
hij was geboren en getogen. Het deed 
hem dan ook pijn toen hij gedwongen 
werd vandaar te vertrekken en daar
na nog eens van de Bruninksweg. 

Toch praatte hij daar niet zoveel 
over, want hij was een man van weinig 
woorden en zijn optimisme en tevre
denheid bleven overheersen. 
Hij stond altijd voor iedereen klaar en 
vroeg nooit iets voor zichzelf. Na een 
dag-uit vond hij niets mooiers dan 
weer thuis te komen. 

Ook de laatste tijd aan de Noord
Esmarkerrondweg heeft vader, samen 
met moeder, nog een mooie tijd ge
had. Hij bleef de " buiten-mens", die 
hij altijd was geweest. Hij genoot nog 
volop van de sport en van de fijne 
familieband, ook met de klein
kinderen. 

Vrij onverwacht gestorven, was hij 
niet onvoorbereid. Heel zijn leven had 
hij gebouwd aan een stevig funda
ment: zijn geloof. Daarom bidden wij: 
"HEER GOD, moge Hendrik Welberg 

rust vinden in U. Moge Uw Licht 
over hem opgaan. Laat hem, die zo 
sterk in Uw Zoon geloofd heeft, nu 
leven in Uw Vaderhuis." 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

H. J. Welberg-ten Tije 
Kinderen en kleinkinderen 




