
t 
Ter dankbare herinnering aan 

Herman Wegman 

* 28 november 1921 
Deurningen 

t 20 oktober 1999 
Hengelo 

Herman heeft het grootste deel van zijn leven in 
Hasselo doorgebracht. Daar in zijn ouderlijk huis 
voelde hij zich thuis in de vrije natuur. Dagelijks 
was hij dan ook te vinden in het "Veargoor" waar 
hij graag wandelde . 
Hij had een goed thuiskomen bij zijn zuster en 
zwager en hun gezin. Hij trok op met hun kinde
ren die hij zag opgroeien. Hij had veel plezier met 
hen en trok veel met hen op. 
Omgekeerd hebben deze kinderen de laatste jaren 
goed voor Herman gezorgd en hij was daar heel 
gelukkig mee. Herman werkte vele jaren als we
ver bij de KWF. Daarnaast was zijn hobby tinlllle
ren. Hij was heel handig en kon alles met zijn 
handen maken. 
Hij had een plezierig karakter, kon niet tegen ru
zie en was tot het eind van zijn leven heel belang
stellend voor zijn familie . Ook voor zijn neefjes 

en nichtjes en hun kinderen was hij altijd heel 
aardig. Hij was gul voor hen allen en maakte daarin 
nooit onderscheid. De laatste jaren ging het steeds 
minder met zijn gezondheid . Hij was vaak erg 
benauwd. Op 8 november 1992 verhuisde hij 
daarom naar Huize Hooghagen waar hij het erg 
naar zijn zin had. Door de goede verzorging heeft 
hij daar nog bijna zeven jaar mogen leven. 

Herman vond dat doodgaan bij onze menselijke 
natuur hoort en hij heeft zijn einde dan ook volle
dig aanvaard. Nadat hij met veel aandacht zijn 
ziekenzalving had ontvangen is hij enkele weken 
later in vrede naar God gegaan. 

Een gelovige mens was weer thuis in de Bron van 
zijn bestaan. 

Herman, rust in vrede. 

Wij danken u hartelijk voor uw meeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve broer, 
zwager en oom. 

De familie. 


