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In dankbaarheid gedenken wij 

mijn lieve man en onze dierbare vader 

GERHARDUS JOHANNES WELMAN 

echtgenoot van Aleida Evers. 

Vader werd geboren te Lonneker op 1 O maart 
1910. Zijn hele leven heeft hij op de boerderij 
e.an de Welmanweg gewoond. 
Op 28 november 1956 trad hij în het huwelijk 
met Aleida Evers. Ondanks hun gevorderde 
leeftijd heeft de Schepper hen twee gezonde 
kinderen, Ans en Jos, geschonken. 
Hij was een eenvoudig en tevreden mens, die 
mét zijn buren en familieleden goed overweg 
kon. Een man van weinig woorden die hiela 
van de natuur en het werk op de boerderij. 
Met rustige hand heeft hij zijn kinderen liefde
vol grootgebracht, hen daarbij alle ruimte 
latend voor hun persoonlijke ontwikkeling. 
Zestien jaar lang heeft hij getobt met hart en 
bloedvaten. Het werk op de boerderij viel 
hem steeds zwaarder en werd uiteindelijk 
onmogelijk. Tot zijn grote vreugde wilde ziJn 

zoon Jos de boerderij voortzetten. Hij heeft 
het mogen beleven dat deze de oude boer
derij' uitbouwde tot een modern bedrijf. Tot 
het aatst toe voelde hij zich sterk betrokken 
bij het welzijn van zijn gezin en van het vee. 
De laatste Jaren ging zijn gezondheid ge
leidelijk achteruit. Wij zullen voor altijd in her
innering houden hoe hij zijn lijden tot het 
laatst toe met wilskracht en gesteund door 
het geloof heeft gedragen. 
Moeder heeft hem tot een week voor zijn 
heengaan in huis verzorgd, waarbij hij door 
zijn rusti~e en meegaande aard deze zware 
taak verlicht heeft. Aij is op hemelvaartsdag, 
28 mei 1992, 82 jaar oud, in zijn slaap gestor
ven, nadat hij zich na een voltooid leven met 
de naderende dood verzoend had. 

Voor uw medeleven dat ons tot grote steun 
is geweest na het overlijden van mijn lieve 
man en onze dierbare vader, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

Aleida Weiman - Evers 
en kinderen. 

Lonneker, 28 mei 1992 
Vegerweg 112. 


