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Ter dankbare herinnering aan 

HERMINA MARIA GRIMBERG 
weduwe van JOHANNES HENDRIKUS WELBERG 

ZIJ werd op 12 epn' 1897 1n Weerselo geboren. 
Na een welbesteed leven is zij op 22 decem
ber 1979 In haar huls te Hengelo (0) gesterkt 
door de sacramenten van de kerk, in alle rust 
overleden. Met haar • gestorven en toch levend 
· in ons midden, vie rden we het kerstfeest ven 
licht en nieuw leven. Daarna hebben we op 27 
december In de 0. L Vrouwekerk God gedankt 
voor alles wat ze voor ons heeft betekend en 

haar bij haar man te rusten gelegd op het 
r . k . kerkhof te Hengelo (0). 

Meer dan we met woorden kunnen zeggen, heeft 
moeder voor ons betekend. We hebben zoveel 
aan haar te d<Jnken. Zij was de spil, waar alles 
om draaide Ze leefde helemaal voor ons en 
voor de kleinkinderen Door deze band wist ze 
het plotselinge verlies van vader te dragen 
Daarnaast waren er nog veel meer mensen 
buren. vrienden en familie die bij haar gezellig· 
heid vonden, een warm hart en een troostend 
woord Ze wist immers van nood en leed, want 
ze had zelf veel meegemaakt in haar leven. Met 
haar gevoel voor humor wist ze daar waar ze 
kwam een sfeer te brengen en een opgeruimde 
stemming. 

Ze lachte graag. hield veel van muziek en had 
een brede belangstelling voor alles wat er ge· 
be;;rc!e in de sezinnen van haar kinderen maar 
ook rn de wijde wereld . Haar turn en haar land 
weren alles voor haar. Maar het meest ken
me~l<ende waren haar oprechte i;eloof rn God. 
haar diepe vertrouwen op Maria en de steun 
die ze vond in haar gebed In haar reven ge· 
vuld met veel wel en wee vond ze daar haar 
kracht. 
Ze wi lde dat haar kinderen haar daarin zouden 
volgen. Geheel voorbereid Is ze in goed ver
trouwen de God van haar leven binnengegaan. 
Moge Hij haar lonen voor al haar liefde en 
goedheid. 

Moeder en oma, dank Je wel voor alles en leef 
blJ God. 

Voor uw blljk van medeleven na het overlijden 
van onze onvergetelijke moeder en oma, zeggen 
wij U onze oprechte dank 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), december 1979 
Oude Postweg 62 


