
1 Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



t 
Ter gedachtenis aan 

HENRICA JOHANNA GOORDEN, 

echtgenote van 
HENDRIKUS JOHANNES WEGDAM 

Geboren 4 april 1931 werd ze plotse
ling, nog voorzien van het H. Oliesel, 
van ons weggenomen op 23 maart 
1981 . Op 26 maart d.a.v. hebben we 
in een Eucharistieviering in de kerk 
van St.Marcellinus ons verenigd om 

haar de laatste eer te bewijzen, waar
na we haar lichaam te ruste hebben 
gelegd op het r.k.kerkhof te Boekelo, 
waar het nu wacht op de opstanding. 

Moeder is heengegaan. Onverwacht 
Niemand, ook zij zelf niet had dit kun
nen verwachten, want ze leefde blij 
en gelukkig met haar man en haar 2 
dochtertjes Yvonne en Mirjam. 
Onopvallend voor haar omgeving, zich 
zelf volledig gevend voor haar gezin
netje. - Hier was ze 't middelpunt en 
zij ging voor in goedheid, liefde en 
geloof. 

Veel te vroeg werd ze ons ontnomen, 
maar mogen we bij alle vertwijfeling 
niet vertrouwen, dat zij nu toch ook 
een voorspraak en steun zal zijn en 
ons zo zal helpen. 
God, we moeten verder en weten nog 
niet hoe. Wijs ons door haar de weg. 

Beste man, bijna 13 jaar waren we 
samen echt gelukkig. Moge deze her
innering je troost geven en kracht. 
Ik vraag God je te helpen. 
Beste Yvonne en Mirjam, jullie zullen 
het heel erg vinden , maar weest flink 
zoals altijd en helpt papa en probeert 
altijd lief te zijn en net als mama nu 
Onze Lieve Heer te vragen je te hel
pen. - Hij zal het zeker doen! 
Daarvoor bid ik ... en dan tot weerzien 
in de hemel. 

Voor Uw blijk van medeleven onder
vonden na het plotselinge overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgza
me moeder, betuigen wij U onze op
rechte dank. 

H. J. Wegdam 
Yvonne en Mirjam 

Boekelo, 26 maart 1981 


