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"Wees gegroet, genadevolle, de Heer is met U" 

(Luk. 1,28) 
;Maria was reeds bij haar geboorte het beminnelijkste 

van alle schepselen in Gods ogen· 
(Alfonsus de Liguori) 

Met grote liefde en dankbaarheid willen wij blijven 
denken aan 

Maria Johanna Welpelo 
( Marietje ) 

Zij we_rd Qeboren te Overdinkel op 29 januari 1940. 
Daar 1s ZIJ overleden op de feestdag van Maria 8 
december 2001. Zij is op 13 december te ruste gelègd 
bij haar ouders op het kerkhof van de H. Gerardus 
Majella. 

Marietje was het eerste kind in een gezin van vier. 
Ha~r leven lang heeft zij, ondanks haar beperktheden, 
thu is mogen en kunnen wonen. in haar eigen 
vertrouwde omgeving, aan de Welpeloweg 10. Enkele 
weken geleden kregen we van de dokter te horen dat 
Marietje ongeneeslijk ziek was. Niemand vermoedde 
toen dat het . einde zó snel zou komen. Op 30 
november ontving ze thuis, in het bijzijn van alle naaste 
familieleden. het Sacrament van de Ziekenzalving en 
Communie. Zijzelf was klaar om haar leven aan de 
Schepper terug te geven en wij om haar uit handen te 
geven. Op 8 december, feestdag van Maria, was 

Marietje's levenskaars opgebrand en is zij zacht en 
kalm ingeslapen. Haar zus Frieda en zwager Hennie 
hebben de begeleidende taak vóór en na het 
overlijden.van pa en ma (!n 1983 en 1989) voortgezet 
en ManetJe Jarenlang héel liefdevol omringd. Dankzij 
hun nimmer aflatende zorg en liefde kon ze tot de dag 
van haar overhJden m haar geboortehuis blijven 
won.en_. Ç)fschoon zij nog heel veel begreep, had 
ManetJe m h11ar leven toch altijd intensieve steun en 
hulp nodig. Z1J was 'n heve vrouw en ook héél gelukkig 
ondanks _haar beperktheden. Ze werkte 29 jaar bij de 
Schakel 1n Oldenzaal. Toen dit niet meer ging was zij 
10 jaar lang, met uitzondering van de laatste drie 
maanden, op 'n dagverblijf. Elke middag kwam zij om 
vier uur altijd even vrolijk weer thuis. Ze genoot enorm 
van de jaarlijkse_ vakantie-uitjes met de SPD (Sociaal 
Pedago111sche Dienst), en leefde er het hele jaar naar 
toe. ManetJe was ook een heel gelovige vrouw en een 
trouwe kerkbezoekster. Ze kon soms 'n tijd lang voor 
de afbeelding van het kruis staan, op de hoek, in 
gedachten verzonken. Op de kerkradio, waar ma 
vroeger zo vaak naar geluisterd had, ging haar niets 
mis. Ook zocht ze vaak op haar radio naar 
godsdienstige uitzendingen van elders. 

Marie/je.je hebt de zon laten schijnen in ons teven. We 
hebben Je at Je levensJaren mogen begeleiden. We zijn 
bedroefd, maar Je bent nu bij Hem die jij altijd gezocht 
hebt en die gezegd heeft:""Kom tot Mij, allen die 
vermoeid_ en betast _zijt. en Ik zal U rust geven\Mat 
11 :28). Lieve Manet1e, rust nu in vrede. en dank voor 
alles wat JIJ ons gegeven en wij jou mochten geven. 

Voor uw. m_edelevende belangstelling vóór en tijdens de ziekte 
van Mar,etie en na haar overrijden, zeggen w,j u op,echt dank. 

Families Westenbroek en Welpelo. 




