
• Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS HENDRIKUS WELPELO 
weduwnaar van 

Maria Laubur. 

Onze vader en opa werd op 30 decem
ber 1905 te Losser geboren. Hij over
leed, gesterkt door de Zal ving der zie
ken op 26 september 1987. Wij legden 
hem op 30 september d.a.v. ter ruste op 
het R.K. kerkhof te Overd inkel. 

Onze vader en opa is van ons heen
gegaan: w ij zullen hem missen. Vad er 
had een sterk karakter : hij heefi zijn 
leve n intens beleefd en hij had daar
bij een groot gevoel voor humor. 
Hij leefde temidden van de natuur en 
hij had het leven lief ; hij hield van de 
dieren , de bloemen en de planten . Hij 
was graag in de natuur om de gelui
den van de dieren waar te nemen, om 
de plan te n te zien groeien, om het leven 
in zich op te nemen. 
Vader was een diep-ge lovige mens , die 
op moeilijke momenten de kracht vond 
in zijn geloof. 
Na de dood van zijn vrouw, nu ruim 
t ien jaar geleden , heeft hij een moei-

lijke tijd doorgemaakt : hij was zijn 
grote steun en toeverlaat kwijt en dat 
kon hij moeilijk verwerken . 
De laatste jaren was zijn gezondheid 
niet zo goed, maar vader wist te leven 
met zijn beperkingen en paste zijn 
levensstijl aan: hij klaagde niet. 
Vader was doortastend en vooruitstre
vend en heeft veel voor de gemeen
schap van Overd inkel betekend. 
Vader en opa was in het gezin van 
zijn zoon opgenomen, het was een goe
de opa, die zijn kleink inderen alles 
gunde, met hen meeleefde en veel be 
langstelling toond e voor hun st udie en 
hun werk. 
Wij zijn God dankbaar voor deze goe
de vader en opa, wij zullen hem niet 
vergeten. Wij bidden dat de Goede 
God hem rust en vrede mag schenken. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze 
vader en opa, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


