
Ter nagedachtenis aan 
JOHANNES ANTONIUS WAGELAAR 

weduwnaar van 
Johanna Gesina Maria Peterman 

Hij werd geboren op 27 januari 1895, 
in Lonneker. Na een korte ziekte over
leed hij, voorzien van de Sacramenten 
der zieken, op 14 augustus 1978 in 't 
huis van z'n geboorte. De uitvaart vond 
plaats op 18 augustus in de H. Geest
kerk te Enschede, waarna we hem ter 
ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof 
aan de Gronausestraat in Enschede. 

Vader en opa Wagelaar is heel rustig 
gestorven. Altijd vitaal en sterk van ge
stel was het ineens gedaan. Gelukkig 
heeft hij niet geleden en in het bijzijn 
van alle kinderen, die konden komen, 
heeft hij de laatste Sacramenten ont
vangen. - Zo was het goed en we zijn 
dankbaar voor z'n lange leven. 
Waaier- Johan, zoals men hem noemde, 
is geboren op de boerderij .De Waaier" 
en hij is er altijd blijven wonen .. Hij 
nam het bedrijf over van z'n vader en 
stichtte een eigen gezin. Al vroeg stierf 
z'n vrouw en hij bleef achter met acht 
kinderen. 

Hij heeft er zich op een bewonderens
waardige manier doorheen geslagen. 
Tot op z'n hoge leeftijd bleef hij mee
leven met al z'n kinderen en kleinkin
deren. 
Hij was van harte verknocht aan de 
boerderij en tot op de grens van de 
dood speelde de zorg voor de kippen 
en het vee hem door het hoofd. - Nog 
even rustig gezeten op het erf nam hij 
afscheid van alles. 
Wij vertrouwen in geloof, dat hij nu bij 
God is en verenigd met z'n vrouw en 
een kind die hem voorgingen. Want hij 
zelf was een gelovig man, tot het eind 
trouw in de kerk en volhardend in de 
gebeden, die hij van jongsaf had ge
leerd. 
Moge God hem de eeuwige vrede ge
ven en hem belonen voor alles wat hij 
voor ons heeft gedaan. 

Langs deze weg willen wij U hartelijk 
danken voor uw medeleven. 

Kinderen, behuwd- en klein
kinderen 

Enschede, 18 augustus 1978 
Pompstationweg 6 


