
Dankbaar denken wij terug aan 

Johanna Geertruida Maria Welpelo 
Zij werd geboren op 19 mei 1902 te Over
dinkel op het al eeuwenoud bekende Erve 
Welpelo. 
Op 20 november 1929 huwde zij met 

Johannes Hermannus olde Heuvel 
die reeds op 15 september 1973 stierf. 
In haar alleen zijn wist zij zich omringd 
door de goede zorg en huiselijkheid van 
Herman, Diny en hun kinderen. Zij was 
daar zeer dankbaar voor. 
Gesterkt door de zalving der zieken is zij 
nog onverwacht van ons heengegaan op 
woensdag 20 september 1989. 
Dinsdag 26 september 1989 werd zij be
graven op het R.K. kerkhof te Overdinkel 
in het graf bij haar man. 

Dit toch wel plotselinge overlijden van 
Ma en Oma maakt ons als mens stil en 
e~n moment sprakeloos. 
"Ons Ma en Oma" was van nature een 
opgewekte vrouw, die ondanks haar zor
gen altijd positief de toekomst tegemoet 
ging . Zij was een hard werkende vrouw 
die samen met haar man zich volledig voor 
haar gezin opofferde in vaak zorgelijke tij 
den. Zij leefde intens mee met het lief en 
leed van al haar dierbaren. 

Het overlijden van Gerard, haar zoon, heeft 
haar veel verdriet en pijn gedaan. Wils
krachtig als zij was heeft zij met een over
tuigend geloof in Gods hulp, haar levens
weg vervolgd. 
Hadden haar lichamelijke en geestelijke 
krachten de horizon bereikt, dan was haar 
geloof haar sterkte. 
De woorden "klagen, zeuren en moeheid" 
waren haar onbekend. ..Dat is allemaol 
geteut" zei ze dan, want "Ledigheid is des 
duivels oorkussen". 
Oma kon vele interessante verhalen ver
tellen en "de Welpelo's" kwamen graag 
bij elkaar om gezellig met elkaar te praten. 
Haar verjaardag was jaarlijks een groot 
feest. 
Nu staan wij op het punt afscheid te 
nemen van deze, bewonderenswaardige en 
sterke vrouw; mag haar geloof in God ons 
tot steun en kracht zijn voor de toekomst. 
Goede Moeder, lieve Oma, bedankt voor 
de vele jaren dat wij met u samen waren. 
Vele mooie momenten zullen in onze ge· 
dachten voortleven, 
Moge de Goede God u opnemen in Zijn 
eeuwige rust en mag Gods liefde zich 
openbaren in de mensen om ons heen. 

Voor uw blijk van medeleven en belang
stelling danken wij u hartelijk . 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




