
t Je handen hebben voor ons gewerkt. 
Je hart heeft voor ons geklopt. 
Je ogen hebben ons tot het laatst 

gezocht. 
Rust nu maar uit. 

Een dankbare herinnering aan 

Bernardus Hendrikus Wegman 

die op 1 mei 1900 te Overdinkel werd geboren. 
Hij was weduwnaar van 

MARIA POORTHUIS 

Vader overleed op 1 juni 1993, op 5 juni hadden 
wij hem, na een Eucharistieviering in de H. Ge· 
rardus .Majellakerk te Overdinkel op het r.k . kerk· 
hof aldaar, ter ruste gelegd. 

Slechts een jaar heeft vader, grootvader en over
grootvader mogen vertoeven in het verpleeghuis 
,,Oldenhove'". 
Deze plek werd voor vader zijn sluitstuk van een 
werkbaar en mooi leven. 
Wie kan er tegenwoordig nog zeggen, dat hij of 
zij nog een vader heeft van 93 jaar. 
Dan is sterven en dat moge vreemd klinken, niet 
droevig te noemen. Oaarnaast moeten we ech· 
ter niet vergeten, dat door dit sterven er een eind 
g.~komen is aan een ouder-generatie. 

Maar vader werd ook niet gespaard, 93 jaren oud 
worden is mooi. Daar kijk je aan de buitenkant 
tegenaan. . 
Zijn leven ging bepaald niet over rozen, de roos, 
een prachtige bloem, kent ook zijn stekels, zijn 
doornen. 
Vader heeft ook moeten verwerken, dat God 
twee van zijn kinderen en een pleegkind tot Zich 
nam. Hoe heeft vader dit verwerkt? Dit was alles 
nog niet genoeg, God riep ook zijn vrouw, onze 
moeder, tot Zich. Toen stond vader opeens al· 
leen, maar vader kan terugzien op een werkbaar 
leven. Stilzitten was niet zijn sterkste punt, altijd 
druk in de weer. Menig kilometer heeft vader op 
zijn snorfiets afgelegd. 
Maar OSV, dat was zijn club. Hoeveel voetbal
lers heeft hij zien komen en gaan? Iedereen ken
de Beemd Wegman. Vader ontbrak bij geen en
kele wedstrijd, verloor OSV. dan leed vader 
mee, won OSV dan zag je da t aan vader. 
Op dit moment is onze vader, groot- en over
grootvader op de plek aangekomen. die wij He
mel noemen. Wij allen weten nu, dat vader bij 
moeder en zijn kinderen is aangekomen, moge 
zijn geest hier op aarde voortleven temidden van 
ons. 
God neem vader op in Uw heerlijkheid. 

Namens de kinderen willen wij gaarne het perso
neel van "Oldenhove" bedanken voor de zorg 
besteed aan vader. Daarnaast bedanken wij U al
len, voor uw blijk van medeleven, betoond na 
het overlijden van onze vader, groot- en over
grootvader. 

Kinderen. klein- en 
achterkleinkinderen. 




