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Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIK ANTONIUS WILHELMUS 
WELBERG 

echtgenoot van 

CAROLINA JOHANNA HEININK 

Hij werd geboren op 29 december 1905 te 
Weerselo en overleed te Oldenzaal op 22 mei 
1985. 
Op 25 mei was de uitvaart voor hem in de 
Plechelmus basiliek , waarna de begrafenis 
volgde te Oldenzaal. 

"** 

Denkend aan Hennie valt ons oog vooral op 
zijn lange lijdensweg. 29 Jaar geleden moest 
hij zijn werk al opgeven. En hij raakte steeds 
meer aan huis gebonden door zijn benauwd
heid. 
Daar, omringd door de trouwe zorg van zijn 
vrouw, voelde hij zich thuis. De laatste ja
ren werd hij bovendien blind en dat maakte 
zijn wereld nog kleiner. Hij vond dat heel erg. 
Maar wij bewonderen in hem dat hij nooit 
klaagde en tot het laatst toe altijd een grapje 
had. 

Hij was bezorgd voor zijn vrouw. zijn vier kin
deren en elf kleinkinderen. En hij genoot er 
van dat hij ondanks zijn heel kwetsbare ge
zondheid . toch nog een achterkleinkind 
mocht vasthouden. 
In het besef dat zijn einde gekomen was, is hij 
gestorven in gelovig vertrouwen op God. 
Nu wij hem uit handen moeten geven, bidden 
wij: 

Heer onze God, veel zorg en 
belangstelling is voor altijd uit ons 

leven verdwenen. 
Toch past ons ook verwondering en dank 
om het beeld dat dit leven nalaat, om alles 

wat het aan goedheid uitstraalde. 
God, wij geloven dat dit onvermijdelijke einde 

tevens het begin is van iets waarvoor 
menselijke woorden tekortschieten. 

Maar we sluiten ons aan bij zijn geloof 
en bidden dat hij nu thuis mag zijn bij U, 

door Christus onze Heer. Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling, tijdens 
de ziekte en uw meeleven na het overlijden 
van mijn lieve man. onze zorgzame vader, 
groot· en overgrootvader, zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

C.J. Welberg-Heinink 
kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkind 




