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In dankbaarheid gedenken wij 

Johannes Cornelis Hegeman 

echtgenoot van Elisabeth Maria Peper 

Op 3 februari 1926 werd hij te Hellendoorn 
geboren. Hij is op 25 juli 1996, gester1<t door 
het sacrament van de zieken, te Zenderen 

overleden. Op 29 juli hebben we hem na een 
gezongen requiemmis in zijn parochiekerk te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

Jan Hegeman was een ondernemend man. Na 
de oorlog meldde hij zich aan als vrijwilliger 
voor Nederlands-Indië en verbleef daar 7 jaar. 
Eenmaal weer terug in Nederland begon hij 
voor zichzelf te werken als verzekeringsagent 
en makelaar. 
Hierin kon hij zijn drang naar vrijheid en on
afhankelijkheid goed kwijt. Graag was hij onder 
de mensen. Ook was hij zeer open voor ieders 
visie en zeer leergierig. Op 4 juni 1958 trouwde 
hij met Betsie Peper. Aan de Almelosestraat te 
Zenderen stichtten ze hun gezin. 

Zijn positieve kijk en zijn leergierigheid gaf hij 
met veel plezier door aan zijn kinderen. Zwaar 
werd hij beproefd toen Betsie ziek werd. Dap
per zette hij zich hier doorheen en was altijd, 
hoe moeilijk het ook was, het rustpunt voor zijn 
kinderen. 
Geleidelijk aan kwam er weer licht in zijn leven, 
Samen met Betsie en de (klein)kinderen genoot 
hij van zijn pensioen. Hij bouwde zich een huis 
aan de Sint Stephanusstraat te Zenderen. Aan 
het bouwen beleefde hij veel plezier. Vele 
keren re isde hij samen met Betsie naar zijn 
zoon in Barcelona. Zelfs leerde hij de spaanse 
taal. Toen zijn ziekte zich openbaarde nam hij 
zijn lot eenvoudig op, zoals het kwam. Nooit 
klagend maakte hij er het beste van. Hij ver
trouwde op zijn diepe geloof, dat hem in de 
laatste uren heel veel rust en voldoening gaf. 
Lieve Jan, papa en opa, je was een bijzondere 
man, een voorbeeld voor ons allen. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze papa en 
opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

E.M. Hegeman-Peper 
kinderen en kleinkinderen 

Zenderen, juli 1996 
Sint Stephanusstraat 8 


