
BliJf ons gedenken. 
WIJ hebben Jullie 

liefgehad 

t 



t 
RUDY DEGENAAR 

zoon van 
Dolf Degenaar & Nonne Alvares 

HIJ werd gecoren te Hengelo op 21 
augustus 1963 als Se k1nd 1n het ge· 
z1n Degenaar en ontv1ng de namen 
Rudy W11fned Lloyd. Hij verbond z1ch 
met HedWIQ WolthUIS ten e1nde SS· 
men een toekomst op te bouwen HoJ 
verlOOr het leven door een ongeluk 
met een vloegtoog op 7 JUni 1989 HIJ 
1S te Saasveld begraven op 21 JUni 

Opval end voor Rudy"s karakter was 
een geestesnoudmg waarutt Ie
dereen ZIJn respect voor mensen kon 
aanvoelen. 
Correct , vnendeloJk en consequent 10 
de omgang met anderen, bouwde hiJ 
zK:h tn het dageliJkse leven een heel 
posilleve naam op. 
In verantwoordeliJkheden gong h•J 
zorgvuldog te werk als het type van 
een doorzetter Kortom. persoonliJk 
altojd naboj 

t 
RUDY & HEDWIG 

voor elkaar gekozen 
m liefde voor elkaar bestemd. 

Vanwege een sportfestiJn hadden beiden de gelegenheid een re1s te maken 
naar Suriname, voor beiden tegeliJk een boe1end motlef om het land te z1en 
van Rudy's herkomst Het vliegtuig verongelukte tiJdens een pog1ng te landen 
op Zanden,. Het was woensdag 7 JUnt in de ochtend 

Rudy en Hedwog vormden een goeó stel, gedragen door hun dynam1sche StiJl 
van leven. door hun beoder ondernem1ngsz1n, "n de wereld van het voetballen 
en tenmssen, maar vooral door hun gelijkenis als persoon. Ze hebben elkaar 
leren kennen 10 1981 tiJdens een avondJe u1t en hebben in elkaar d1ngen her· 
kend d1e reden geven samen een toekomst op te bouwen. Ze waren daarmee 
seroeus bez1g, • sportoef, opgeru1md, eerliJk en vol warmte 

E1genli1k tS het onbegnJpeliJk dat hun levensplan opeens afbrak door een oor· 
zaak van buotenaf De vraag naar het waarom laat ons op een antwaord wach· 
ten. Met een gelovog hart 1S aanvaarding mogeliJk 1n de overtu1g1ng dat deze 
JOnge mensen tn God geborgen ZIJn omw111e van Jezus Chnstus WIJ leven 
verder met 10tens positieve herinnenngen. waarmee ZIJ · als biJdrage aan het 
leven - biJ ons zullen bliJven wanneer we ons e1gen levenspad verder aflopen. 
Lteve Rudy en Hedwig. dank JUllie wel voor alles watJullie voor ons als naaste 
famoloe, maar ook voor alle vnenden en bekenden hebben betekend 

Met welgemeende dank voor alle aandacht en medeleven 

Fam1ile Woithuls, Saasveld FamH•e Degenaar, Hengelo 

t 
HEDWIG WOLTHUIS 

dochter van 
Henny Wolthu•s & Len1e Veldhof 

ZIJ werd geboren te Hengelo op 25 
oktober 1963 als het v1erde kind in 
het gez1n WolthuiS en ontving de na
men Hedwig Gerarda-Majella Mana 
ZIJ verbond zich met Rudy Degenaar 
ten e1nde samen een toekomst op te 
bouwen. Zij verloor het leven door 
een ongeluk met een vliegtu•g op 
7 JU OI 1989. Zij IS te Saasveld begra-

ven op 21 JUni 

Opvallend voor Hedwogs karakter 
was een geesteshoud1ng waaru1t Ie
dereen begriJpen kon, dat ze prec1es 
wist wat ze Wilde Haar onderna
m 1ngsz10 maakte haar open en aan· 
dacht1g voor anderen, vooral ook ac
toef als een ander hulp nodiQ had Ze 
was een doortastend type, systema· 
t1sch en gencht op haar omgev1ng. 
Haar nuchtere vrolijkheld en poSitie
ve Instelling waren kenmerkend voor 
haar mamer van benaderen en van 
bezog ZIJO. Kortom, persoonliJk altiJd 
nabiJ. 


