


In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Welpelo 
echtgenoot van 

Anna Elisabeth Goor. 
Hij werd geboren op 18 mei 1937 te 
Overdinkel. Na voorzien te zijn van het 
Sacrament van de zieken is hij over
leden te Enschede op 12 juni 1990. 
Op 16 juni d.a.v. hebben wij hem na 
een Eucharistieviering ter ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Onverwacht is mijn man en onze va
der van ons heengegaan. 
Hij was eigenlijk maar een weekje ziek 
en we kunnen bijna niet begrijpen dat 
hij nu niet meer in ons midden zal zijn. 
In onze herinnering zal hij blijven leven 
als de man en vader die hij was. Sa
men werkten wij voor ons bedrijf en 
ons gezin; een bedrijf dat hem dier
baar was, de plaats "Het Erve Welpelo" 
waar zijn wortels lagen. 
Vader was een opgewekte, vriendelijke 
man, die veel vrienden had. Hij maakte 
graag een praatje en was altijd heel 
behulpzaam; je kon altijd een beroep 
op hem doen. Hij zei niet graag nee 
en zijn burenplicht nam hij heel serieus. 

Vader hield van mensen en van het 
verenigingsleven. Technisch was hij 
sterk en zo was hij ook altijd bereid 
bij technische mankementen de helpen
de hand te reiken. Hij hield van de 
jacht, in de natuur mocht hij graag 
vertoeven, voor zichzelf vroeg vader 
niet veel. 
Met een zekere trots droeg hij met 
het jaarlijkse Gerardusfeest de balda
kijn : een eer, die hem van vader op 
zoon was overgedragen, hij liep dan 
heel dicht bij de Heer, bij de God van 
zijn leven. Wij bidden dat hij nu mag 
delen in Gods heerlijkheid. 
Vader, dit willen wij nog graag zeggen: 
.Bedankt". 

Voor de blijken van medeleven en de 
belangstelling betoond na het overlij
den van mijn lieve man en onze ge
liefde vader, betuigen wij u onze op
rechte dank. 
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