
Ter herinnering aan 

JOSEPHINE JOHANNA MARIA VERBERNE 

sinds 27 augustus 1974 weduwe van 
Franciscus Johannes Wegdam. 

Zij werd geboren te Beckum op 7 februari 1907 
en overleed na voorzien te zijn van het 

H. Sacrament der Zieken 
te Enschede op 7 april 1985. 

Op 10 april hebben we haar lichaam bij vader 
ter ruste gelegd op het 

R.K. kerkhof te Hengevelde. 

Haar leven was niet altijd gemakkelijk. In haar 
jeugd verloor zij al vroeg haar moeder. De taak, 
die haar toen in het Il<>$ jonge gezin werd op· 
gelegd is wellicht de bas1sgeweestvandeeigen· 
schappen, die haar verdere leven zo gekenmerkt 
hebben: zorgzaamheid en toewijding. 
Uit het huwelijk van vader en moeder werden 
acht kinderen geboren, waarvan er twee al vroeg 
wegvielen. 
De zorg voor en de opvoeding van hun eigen 
en ook andere kinderen is in liet huwelijk van 
vader en moeder altijd de spil geweest, waar 
hun leven om draaide: aan tafel was plaats 
voor iedereen. 
De intense hartelijkheid, waarmee een ieder 
ontvangen en omringd werd, zal voor ons kin· 
deren altijd een voorbeeld blijven. 
Samen hebben vader en moeder nog enkele ge· 
lukkige jaren kunnen genieten van hun leven, 

nadat alle kinderen hun beschermde warme 
nest verlaten hadden. 
Toen vader overleed ontstond er een grote leeg
te in het leven van moeder, die zij, ondanks alle 
goede zorgen van haar kinderen, maar moeilijk 
kon aanvaarden. 
Ondanks haar teruglopende gezondheidstoe· 
stand en gezich tsvermogen in de laatste jaren 
van haar leven, vond zij het heerlijk om in een 
nieuwe omgeving weer zorg te dragen voor de 
mensen, die haar omringden. 
Haar grootste wens om te midden van haar kin· 
deren in alle rust te kunnen sterven is in veMJI· 
!in~ gegaan. 
WiJ gedenken in haar een lieve zorgzame moe· 
der, grootmoeder en overgrootmoeder met een 
warm hart. 

Een kaars 
geeft warmte, licht, 

gezelligheid, 
brandt op. 

Zo was u moeder. 
Laat ons uw licht 

opnieuw uitstralen. 

Een ieder, die op enigerlei wijze blijk heeft ge· 
geven van medeleven of belangstelling danken 
wij van harte. 

Kinderen en kleinkinderen. 


