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Gerda Wegdam - Polman 
echtgenote van 
Hennie Wegdam 

Zij werd geboren op 12 maart 1920 te Haaks· 
bergen. Op 25 augustus 1994 overleed zij thuis 
In de nabijheid van man en kinderen. In do 
uitvaartvienng op maandag 29 augustus d .a.v. 
hebben we afscheid van haar genomen in de 
kerk van de H.H. Bonifatius en Gezellen, 
waarna we haar ter ruste gelegd hebben op 
het parochiekerkhof bij de kerk aan de Veld· 
materstraat te Haaksbergen. 

Dierbare echtgenote, moeder en oma, 
Nu je niet meer in ons midden bent, laat je 
een grote leegte achter bij ons: vader, kinde
ren en kleinkinderen. We zullen je missen, 
omdat je altijd in Je eigen omgeving was, 
thuis temidden van de kinderen. Ook toen de 
kinderen getrouwd waren, bleef dat luisterend 
oor van jou belangrijk. 

We danken jou voor alle liefde die je ons 
gegeven hebt. Deze liefde en vrede voor 
elkaar stond in Jouw leven centraal. Meer dan 
vijftig jaar huwelijk heeft God ons gegeven 
om samen te zijn. Acht kinderen en zestien 
kleinkinderen hebben we gekregen. En van 
hun verjaardagen en de familiefeesten genoot 
je altijd Intens. 

In de jaren van vreugde heb je ook veel 
teleurstellingen door ziekte moeten doorstaan. 
Met grote bewondering hebben we jouw vecht· 
lust en optimisme tijdens deze moeilijke 
perioden gevolgd. In 1990 sloeg het noodlot 

opnieuw toe, je leek te herstellen, maar toch 
gingen je krachten langzaam achteruit en je 
moest tenslotte de strijd opgeven om naar 
een leven te gaan waar geen pijn en leed 
meer zal zijn . 

Moeder is opgegroeid in een omgeving waar 
ze graag mocht zijn, haar leven lang. Ze 
leefde mee met de gemeenschap in goede en 
minder goede dagen. Ze geloofde en ver
trouwde op God en ze bezocht twee maal 
Lourdes In een bedevaart naar het genade· 
oord van Maria. 

Moeder en oma, moge God Jou de voltooi ing 
geven van dit aardse leven. Wij geloven en 
vertrouwen dat wij jou mogen terugzien en 
met jou herenigd mogen worden, bij Hem, 
onze Vader. 

We danken je voor alles wat je ons hebt ge
geven, wij blijven jouw voorbeeld volgen. 

Rust in vrede. 

Voor al uw bliïken van belangstelling en 
meeleven, ook tiJdens haar ziekte, zeggen we 
u onze oprechte en hartelijke dank. 

H. L. Wegdam, 
kinderen en kleinkinderen 




