
Ter dankhare herinnering aan 

HERMAN WOLBERT 

hijna 35 jaar echtgenoot van Annie Haarman. 

Geboren te Weerselo 29 april 1915. 
Plotseling overleden in het ziekenhuis te 

Oldenzaal IS mei 1987. 
Begraven op het R.K. kerkhof te Weerselo 

19 mei d.a.v. 

Een man van eenvoud en soberheid, een man 
van weinig woorden, maar ook een man met 
een diep geloof, zeer getrouw in zijn kerkelijke 
plichten. 
Hij was een hardwerkende en lOrgzame vader 
voor zijn gezin, die heel gelukkig was met .cijn 
vrouw en zijn S kinderen en later met zijn klein
kinderen. 
Het werk op de boerderij was zijn lust en zijn 
leven, waar hij zich tot het einde toe met hart 
en ziel aan heeft gegeven. 
Zijn hobby's waren de klootschietersvereniging 
"De Nijstad", die hij met enige vrienden 25 jaar 
geleden had opgericht en zijn kaartclub. 
Het plotselinge heengaan van zijn overbuur en 
vriend Jan Hofste, nauwelijks een maand gele
den, heeft op hem een diepe indruk gemaakt. 

Behoefte aan uitgaan of vakanties h:td hij niet: 
ik heb het hier heel mooi, pi acht hij meermalen 
te zeggen. Wel genoot hij de laatste jaren van 
het nieuwe huis, warm en tochtvrij. 
Hoewel hij in zijn leven nooit ernstig ziek is ge· 
weest en al tijd goed kon, openbaarde zich vorig 
jaar een kwaal, waardoor hij geleidelijk aan ach· 
teruit ging. Zijn laatste verjaardag, kort vóór 
lijn dood, heeft hij nog heel gezellig gevierd 
met z'n vrouw, kinderen en kleinkinderen. Maar 
na afloop voelde hij zich wel erg moe. 
Voor nader onderzoek ging hij naar het zieken
huis, maar toen sloeg de dood toch heel onver
wacht toe. In alle rust en stilte is hij vredig van 
ons heengegaan. 
Zijn oprechte geloof en overgave aan de Heer 
is een waarborg dat hij nu leven mag in Gods 
heerlijkheid, die alle aardse vreugde verre over
treft. En moge hij een steun blijven voor zijn 
vrouw en kinderen, die in grote drocllteid ach
terblijven. 

:'\eem dit gedachtenisplaatje nwe als t~kl.'n van 
dank voor uw medeleven en aam\ezighcid. 

J.M. Wolbert · Haarman 
Kinderen en kleinkinderen. 




