
Moeder zijn is alles geven. 
Zo~ en lijden, liefde en leven. 
Moeder zijn is alles derom, 
Alles...... en tevreden steroen. 



Dankbaar gedenken wij 

Maria Geertruida Welhujs 

sedert 4 juni 1988 weduwe van 
Gerardus Johannes Antonius Wolbert 

Zij werd geboren op 16 december 1917 in De Lutte en is, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 29 april 
2002 thuis overleden. 
Na de gezongen uitvaartviering in de H. Drieëenheidskerl< 
werd ma op 3 mei bij pa te rusten gelegd op de Algemene 
Begraafplaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Aan allen die haar tijdens haar leven hun vriendschap en 
liefde hebben gegeven brengen wij oprecht onze dank. 
Het heeft ons goed gedaan dat U bij haar afscheid aan
wezig was. 

Kinderen 
en kleinkinderen 

Ze groeide op aan de flanken van de Paasberg samen 
met haar broers en zussen in een voor haar 'hemelse" 
omgeving. In 1950 trouwde ze in het ouderlijke huis van 
Gerrit en kreeg meteen de zorg over een groot gezin. 
Het was hard werken op de boerderij, toch was het haar 
lust en haar leven, vooral de tijd toen pa er nog was. Ze 
waren er steeds voor elkaar en voor ons. Uit hun moes
tuin konden velen meegenieten van de bonen (emmers 
vol), boerenkool en sla. Het overlijden van pa en Johan 
was een onoverkomelijk verlies; desondanks bleef ze 
genieten van alle kleine dingen. Ma was een vrouw van 
verdraagzaamheid en dat bracht ze ook over op haar 
kinderen. Ze had graag mensen om zich heen en zonder 
een kopje koffie kwam je bij haar de keuken niet uit. 
Samen kon je dan genieten van de tuin, de vogels, de 
eenden en de poezen. Ze was in alles en in iedereen 
geïnteresseerd; door middel van de krant, de televisie 
en de kerl<radio bleef ze op de hoogte van de toestanden 
in de wereld. 

De laatste jaren ging het met haar gezondheid achteruit. 
Van de specialisten hoorde ze dat ze het kalmer aan 
moest doen. Het lopen werd steeds minderen ze had 
steeds meer zorg en verzorging nodig. Wij zijn blij dat 
we haar tot het laatste moment in huis konden houden, 
omringd door kinderen en kleinkinderen. We zullen onze 
lieve moederen oma heel erg missen. 


