
In dankbare herinnering aan 

MARIA BERNING 
weduwe van 

GERARDUS JOHANNES WELPELO. 

Z ij werd geboren op 16 juli 1912 te • 
Gronau. Zij over leed te Enschede, na 
voorzien te zijn van de Zalving der 
zieken oo 11 december 1989. 
Op 14 dècember d.a.v. legden wij haar 
ter ruste op het R.K. kerkhof te Over 
dinkel in het graf bij haar man. 

Ofschoon moeder ernstig ziek was en 
wij vee l zorg om haar hadden, is zij 
toch onverwacht van ons heengegaan . 
Wij wilden nog naar haar toegaan, 
maar zij was a I ingeslapen. 
Moeder is uit ons leven heengegaan 
en wij kijken nu terug op haar leven, 
op het goede dat zij voor ons heeft 
gedaan, op de strijd die zij heeft ge
streden en op de pijn die zij heeft ge
leden. 
Moeder is geboren in Gronau, zij ver
telde graag over "Drieland", over haar 
ouderlijk huis. Vader en moeder zijn 
ruim 44 jaar getrouwd geweest, samen 
zorgden zij goed voor ons : hun gezin 
was hun alles. 

Moeders gezondheid liet veel te wen
sen over, zij had veel pijn en was hulp 
behoevend, zij werd hoe langer hoe 
meer van een ander afhankelijk . Vader 
was haar grote steun en toeverlaat en 
toen vader heel onverwacht van ons 
heenging brak voor moeder een heel 
moeilijke tijd aan; dit verlies was voor 
moeder zo erg, dat zij dit niet meer 
te boven is gekomen. Zo'n verlies, zo'n 
leegte is door niemand op te vullen. 
We hebben alles gedaan wat in ons 
vermogen was om moeder te helpen, 
maar de pijn van het alleen- zijn was 
moeilijk te verzachten. Moeder heeft 
veel geleden, ge lukkig had zij vele 
vrienden en kreeg zij veel bezoek; dat 
deed haar goed. 
Haar grote zorg ging altijd uit naar 
Marietje, maar wij zullen die zorg van 
haar overnemen. 
Wij bidden dat moeder nu mag zijn en 
mag leven in de vrede en vreugde van 
God. Z ij mag Hem nu aanschouwen. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




