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Ter dankbare herinnering aan 

Joseph Anton Aloysius Welling 
echtgenoot van 

BERENDINA HELENA MARIA ZENGERINK 

Geboren te Obdam 24· 7-1904. Overleden te Apel· 
doorn, voorzien van het H. Oliesel, op 24 · 9 -1985. 
Begraven op het r.-k. kerkhof aan de Arnhemseweg 
te Apeldoorn. 

Joseph met ph zoals hij er zelf altijd aan toevoegde. 
Het ene moment nog volop in leven, het volgende 
hield het abrupt op. Voor hem een rustig overlijden, 
voor ons · vrouN, kinderen en kleinkinderen • een 
grote schrik en ondanks zijn 81-jarige leeftijd een 
groot gemis. 

Wat kenmerkte hem ond&r ander tijdens zijn lange 
welbestede leven? 

Het opvangen van tegenslagen. Een oogziekte van· 
al zijn 18• jaar, waardoor hij uiteindelijk blind werd. 
Het overlijden van zijn levenslustige. vrolijke eerste 
vrouw, Wilhelmina W,llemse. Het hulpbehoevend 
worden van zijn ouders, net op het moment dat hij· 
zelf en zijn twee zussen Co en Klazien de zwaarste 
tijd van hun leven hadden. En misschien niet in het 
minst de tegenslagen die elk van ons hem bezorgde. 

Het harde werken. Niet in een auto, maar op de 
fiets en later op de bromfiets, elke week geheel 
Apeldoorn en omstreken door, van klant tot klant. 

Zijn zorgzaamheid. Zijn gezin stond bij alles een· 
traal. Zes kinderen uit het eerste huwelijk en .onze 
Otto" uit het tweede. Hij regelde alles en probeerde 
dat ook nog te doen toen we al lang getrouwd of 
anderszins zelfstandig waren. 

Zijn ongeduld. Nu is nu en niet straks. Hierdoor 
was het samenleven met hem niet altijd gemakkelijk. 

Zijn strengheid. Eén van ons kreeg eens op onge
veer 13-jarige leeftijd een stevige uitbrander van 
hem. Voor deze 13-jarige zag hij er toen al oud uit 
met zijn kale schedel .• Ach wat kan mij het schelen, 
hij zal binnenkort toch wel doodgaan". dacht deze 
toen. Meer dan 30 jaar heeft hij nadien nog geleefd. 

Een gelovig mens. Niet erg kerks en gelukkig niet 
bang voor de dood, die niet straks maar nu kNam. 

Hij had van ons nog veel langer mogen leven. 

WiJ danken u hartelijk voor uw b~langstelling en 
mede/even, ondervonden na het onverwachte over· 
lijden van m'in lieve man, onze vader en opa. 

8. H.M. We/ling-Zengerink 
Kinderen en kleinkinderen 

Apeldoorn, september 1985 




