
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gerharda Geertruida Welpelo 
Zij werd geboren 10 januari 1904 !e 
Overdinkel op het erve Welpelo, dat in 
de geschreven geschiedenis, vanaf het 
begin genoemd wordt. 
In haar geboorteplaats sloot zij haar 
kerkelijk huwelijk 2 september 1931 met 

Johannes Heidkamp 
die reeds in Losser stierf 8 april 1972. 
Vanaf 20 april 1983 moesten wij er 
aan wennen, dat deze flinke vrouw ziek 
was geworden. Zij moest dit voor 
zichzelf ook verwerken. Daarna ontving 
zij de ziekensacramenten en de reis 
naar de eeuwigheid nam een aanvang. 
8 Augustus 1983 bereikte zij het eind· 
station op deze wereld. 
Zaterdag 13 augustus 1983 werd zij 
begraven op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser, in het graf 
bij haar man. 

Daar zitten wij dan als mens weer eens 
een keer met onze gedachten. Deze 
vrouw was altijd kwiek: in haar jonge 
jaren, in het begin van haar huwelijk, 
zij stimuleerde haar man en haar 4 
dochters, zij was een echte oma voor 
haar 10 kleinkinderen en zij hield van 
het reizen om oprecht van het leven 

te genieten. Meerdere malen bezocht 
zij Lourdes, ze kwam in Rome en zag 
er niet tegenop om in lsraêl rond te 
reizen, want ons aller Oma was ook 
een diep godsdienstige vrouw. 
Oma kon smakelijk vertellen en als een 
rasechte Welpelo kende zij een familie· 
band, waar menigeen jaloers op mag 
zijn. Graag kwamen zij bij elk_aar om 
wederzijds van gedachten te wisselen. 
Zij hield van gezelligheid. Zij wil_de 
niemand tot last zijn en zij bad 01k
wijls, dat zij een kort ziek~ed" mocht 
krijgen. Als er nog eens vr1Je t1Jd over
bleef, dan gebruikte zij haar beide han· 
den om het garen tot sok of trui te 
vormen . 
Vader in de hemel wij danken U voor 
deze moeder. Wij staan om haar heen 
als onmondige kinderen, niet in staat 
om alles te verwoorden. Houd haar 
eenvoud in ons levend en mag zij nu 
bij U rondreizen in eeuwigheid. 

Voor uw blijk van medeleven en belang. 
stelling na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




