
In dankbare herinnering aan 

Gezina Johanna Wegdam 

Siene werd geboren in Hengevelde op 
2 januari 1926 en is op 2 april 2008 

in Enter overleden. 
Na een gezongen uitvaartviering in de parochiekerk 
van de H. Antonius Abt, hebben we haar lichaam te 

ruste gelegd op de begraafplaats aan de 
Weitakkersweg te Enter. 

Siene was het tweede kind in het vijf kinderen tellend 
gezin Wegdam. Toen zij nog heel jong was 
verhuisde het gezin al naar Enter om dichter bij de 
familie te kunnen wonen. Na haar schooltijd ging 
Siene werken in het R.K. Ziekenhuis in Hengelo, 
maar toen dat tijdens de oorlogsjaren te riskant 
werd, is ze weer thuisgekomen. Ze hielp thuis mee 
en werkte daarnaast ook enkele dagen per week op 
de R.K. pastorie. 

Siene heeft haar hele leven in dienst gesteld van 
zorg voor anderen. Thuis heeft ze de zorg op zich 
genomen voor haar ouders en de thuiswonende 
broers maar voor de mensen in en om de werkplaats 
zorgde ze ook altijd goed. Siene was een zeer 
gastvrije en hartelijke vrouw en voor haar telde 
iedereen evenveel. 
Zo kon het 'oudershuis' aan de Boerdijk - ook tot 
lang nadat de ouders al gestorven waren - op 
zondagmorgen nog altijd het verzamel- en 
ontmoetingspunt van de hele familie blijven. 

En in de gezinnen van haar neven heeft ze 
regelmatig en met veel liefde opgepast. 
Ze was dol op kinderen en die werden door haar 
altijd verwend met 'spekkies'. 

Siene hield van eenvoud, rust en harmonie maar als 
het nodig was kon ze 'recht door zee' zijn en 
doortastend optreden. 
Ze was een vrouw met een sterke wilskracht en een 
groot geloof. 
Toen ze in 2004 het slechte nieuws kreeg dat ze 
ongeneeslijk ziek was en niet lang meer zou kunnen 
leven, viel haar dat heel zwaar. Maar na korte tijd 
besloot ze niet bij de pakken neer te zitten en er voor 
te vechten. Mede dankzij de liefdevolle zorg, vooral 
door haar broer Johan, heeft Siene het zo lang 
kunnen volhouden en is ze rustig thuis gestorven in 
het gelovig vertrouwen dat ze in God's liefde 
herenigd zal zijn met haar dierbaren die haar zijn 
voorgegaan. 

Siene, groot is de leegte die je achterlaat, 
mooi zijn de herinneringen die blijven. 

Bedankt voor al/es, rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven gedurende 
haar ziekbed en rond haar overlijden, zeggen wij u 
oprecht dank. 

Johan Wegdam, Zuster Ferdinanda Truus 
Familie Wegdam 




