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In uw Heilig Misoffer en gebed wordt aanbevolen 
LENA WELLING, 

weduwe van Henric.us Gerard. 
Zij heeft het eerst het levenslicht op 7 maart 1878 
gezien te Weerselo . Het gezin, waarin zij is opge
groeid, heeft bepalend gewerkt voor de uitbouw van 
haar karakter, dat evenwichtig haar leven bestem
pelde . Op 25-jarige leeftijd werd zij door Henricus 
Gerard voor God tot levensgezellin genomen. Hun 
beider liefde werd gezegend met 7 kinderen , die zij 
niet alleen door het woord maar vooral door haar 
voorbeeld heeft geleid . Spreidde zij een liefdevolle 
offervaardigheid als vrouw tegenover haar man ten 
toon, haar kinderen mochten van haar 'n verantwoor
de moederlijk gestrenge liefde ondervinden, zodat zij 
altijd in blijde dankbaarheid daarover zullen denken . 
Zoals elk leven werd ook haar leven getekend door 
tegenslagen : een zoon kwam door 'n noodlottig onge
luk om het leven; 2 jaar voor het 40-jarig huwelijks- · 
feest in het begin van de oorlog moest zij haar man 
verliezen en om de lijdenskelk nog meer te vullen 
moest zij juist bij de bevrijding nog een zoon afstaan 
a Is offer voor het vaderland . Hoe zwaar dit alles 
haar ook viel, zij wist dat, gesterkt door reëel ge
loof, in overgave te aanvaarden . Zij werd niet een
zelvig, maar bleef zich geven en klaar staan voor 
anderen, ja zij wist het op te brengen om anderen 
in hun nood door haar opwekkend woord de lichtzijde 
van de tegenslagen te doen inzien . Haar overige kin
deren zag zij gelukkig geplaatst in het leven en de 
laatste jaren heeft zij. genietend van de oude dag, 
omringd door de liefdevolle zorg van de zusters Fran
ciscanessen, in het bejaardentehuis te Ootmarsum 
doorgebracht. Haar toegewijde liefde had haar hart 
doen verzwakken en op 6 mei 1962, de zondag van 
de Goede Herder, werd zij, gesterkt door de gena
demiddelen der Kerk, door God opgeroepen om re
kenschap over haar leven af te leggen. De 9e d .a .v. 
werd zij begraven op het kath . kerkhof te Hengelo . 
Goddelijke Zaligmaker, Gij hebt onze dierbare moe
der op de dag van de Goede Herder bij U willen 
roepen, wil haar, die ons zo herderlijk is voorgegaan, 
belonen met de eeuwige vreugde en geef dat wij de
zelfde blijde offervaardig godsdienstige levenszin mo
gen bezitten, zodat wij haar bij U in Uw aanschou
wing mogen weerzien. Amen . 


