


Vandaag hebben wij afscheid genomen van 

Hermanus Hendrikus Welberg 

geboren 22 april 1921 te Zenderen. Overleden in het 
S.M.T. Ziekenhuis te Hengelo op 7 juli 2002. Op 11 
juli hebben we hem na de gezongen Requiemmis in 
de Maria Onbevlekt Ontvangen Kerk te ruste gelegd 

op de parochiële begraafplaats aldaar. 

Herman was de tweede zoon van Hanna en Ger hard 
Welberg uit een gezin van 8 kinderen. 
Hij woonde zijn hele leven aan de Lidwinaweg op de 
boerderij. Nadat hij vele jaren samen met z'n ouders 
en broers de boerderij runde werd 't bedrijf door 
Herman overgenomen in 1957. 
Z'n gezondheid liet soms te wensen over. Daarom 
werd hij vaak bij gestaan door familie en buren. 
Voordat hij echter de boerderij over nam heeft hij de 
landbouwschool gevolgd en afgewerkt tijdens de 
oorlog bij de A.B.T.B. in Almelo. 
Hij was een echte paardenliefhebber. In alle maten 
en kleuren heeft hij ze gekocht. Vooral als er weer 'n 
veulentje bij kwam was hij erg blij . 
Toen hij niet meer zelfstandig op de boerderij kon 
blijven werd hij door Thea en Alfons in huis 
genomen. De kinderen van Thea en Alfons waren 

eigenlijk zijn kleinkinderen, ze noemden hem dan 
ook opa Herman. 
Hij genoot van de vrijheid en bij mooi weer zat hij 
lekker buiten met zijn glaasje bier. 
Toen in 1990 Mathijs geboren werd was hij heel trots. 
De daaropvolgende jaren werden Mariska, Simone 
en Jeffrey geboren. 
Niets was er voor hun teveel ze liepen bij opa 
Herman de deur plat. Chips, cola, snoepjes alles 
werd voor de dag gehaald. Hij genoot hier met volle 
teugen van . 
In mei 2001 werd aan hem duidelijk gemaakt dat hij 
niet meer lang te leven had. Toch herstelde hij nog 
redelijk goed van een ernstige ziekte, maar in juni 
van dit jaar ging zijn gezondheid hard achteruit. De 
laatste 2 weken waren voor hem heel moeilijk. 
Zijn wens om thuis te sterven mocht niet zo zijn. 
Dinsdag j.l. is hij opgenomen in het ziekenhuis, 
waarna hij op zondagmorgen rustig is ingeslapen. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden zeggen wij u hierbij onze oprechte dank. 

Zenderen 11 juli 2002 

Familie Welberg 
Familie Slamp 


