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HENDRIK JOHANNES WEGDAM 

Ze werd geboren te Börger (Old.) op 10 mei 1907. Ze 
overleed, voorzien van de H. Ziekenzalving, op 23 
oktober 1990 in het Medisch Spectrum Twente te 
Enschede op de leeftijd van 83 jaar. 
We deden haar uitgeleide na de uitvaartdienst in de St 
Jozefkerk op 26 oktober d.a.v. 
De crematieplechtigheid was te Usselo. 

Moeder groeide op in een gezin van 7 kinderen. Daar 
leerde ze al vroeg zorg te dragen voor anderen en 
aandacht te hebben voor de familieband. 
Deze eigenschappen heeft ze altijd behouden in haar 
huwelijk met vader en 1n ons gezin. Ze was als de sten<e 
vrouw uit het boek Ecclesiqsticus (26, 1-4. 13-16): vroeg 
op om vader en ons naar het werk en naar school te 
helpen, vooruitziend en attent, altijd zorgend, nooit 
vragend voor zichzelf. We hadden een fijn thuis. Later 
mochten de kleinkinderen daarin delen en kregen zelfs 
een streepje voor. 
Ons ouderlijk huis was 42 jaar lang Meidoomstraat 9, 
liggend in de Laares. Moeder voelde zich heel goed thuis 

in de wijk: er was een hechte band en er liggen mooie 
herinneringen. Ook had ze een sterke band met de St. 
Jozefparochie: een heel stuk geschiedenis maakte ze 
mee en al haar kinderen zijn in de St. Jozefkerk gedoopt, 
deden erde eerste H. Communie en werden er gevormd. 
Later zei ze, dat moderne kerken geen "echte" kerken 
waren. 
Moeder was van nature heel tevreden, zei nooit iets 
slechts over anderen, wilde anderen haar zorgen 
besparen en trad niet graag op de voorgrond.Toch deed 
het haar en vader goed toen ze als 1 ooo• en 1001 • 
bewoner in het ABC begroet werden. 
In het bejaardencentrum, waar ze na 7 jaar Vastert
landen kwamen te wonen, heeft moeder samen met 
vader nog een paar mooie jaren gehad, ofschoon de 
gezondheid wel afnam. Ze was tevreden, dankbaar voor 
alle zorg en blij met alle bezoeken en verrassingen die 
werden beraamd. 
Nu is ze van ons heengegaan. Maar we geloven dat God 
haar zal belonen en opnemen in Zijn huis. Daar blijft ze 
met ons meeleven en op ons wachten. 

Onze vader Wees gegroet 
We danken allen hartelijk, die met ons meeleefden na 
het overlijden en de uitvaart van mijn lieve vrouw, onze 
fijne moeder en oma. 

H.J. Wegdam 
kinderen en 

kleinkinderen. 


