
Dauk U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor al wat leeft. 



t 
lr, onze herinnering willen we bewaren, 

en in ons gebed blijven gedenken 

Gerhardus Johannes Welberg 
sinds 1974 weduwnaar van 

Johanna Buishuis 
Hij werd geboren te Driene, gem. 
Lonneker. Voorzien van de Sacramenten 

der Zieken is hij in volle overgave 
overleden in het verpleegtehuis 

St. Elisabeth te Delden op 2 mei 1977. 
Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd 
op het parochiëel kerkhof te Zenderen 

5 mei d.a.v. 

Een geliefd mens, een goede vader en 
opa is van ons heengegaan. 
's Mensen doen en laten zijn een weer
spiegeling van zijn karakter. Zo heeft 
ook vader voor ons, zijn kinderen en 
kleinkinderen en voor allen die hem 
gekend hebben, een lichtend beeld van 
zijn persoonlijkheid achtergelaten. 
Zijn ideaal was werken voor zijn gezin, 
niet enkel om materieel gewin, maar 
ook heeft hij gewerkt, samen met zijn 
vrouw, om zijn omgeving leefbaar en 
bewoonbaar te maken. 
Velen kenden in de oorlog de weg naar 
,de Zeilker", waar menig hongerige mond 

werd gevuld en waar gelukkig niemand 
met lege handen weggestuurd werd. 
Zijn Twentse aard bond hem aan zijn 
buurtschap, zwaar viel het hem dan ook 
het gedwongen vertrek wegens zijn ziekte 
naar het verpleegtehuis in Delden. 
De laatste jaren kon hij niet meer spreken, 
maar met zijn ogen toonde hij belang
stelling en dankbaarheid voor ons, zijn 
kinderen en kleinkinderen en voor allen 
die hem in het verpleegtehuis gingen 
bezoeken. 
Mogen de woorden van Christus voor 
hem nu werkelijkheid zijn geworden: 

Kom mijn goede dienaar, je hebt 
mij te eten en te drinken gegeven, 
toen ik hongerig en dorstig was. 
Je bent trouw geweest aan je 
levensopdracht, treed nu binnen in 
mijn eeuwige vreugde. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte 
en overlijden van vader en opa, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Familie Welberg 


