


Ter nagedachtenis aan 

Henk Wagelaar 

Henk Wagelaar werd op 21 september 1934 
geboren op de boerderij de Roosker in 
Lonneker als het vierde kind in een gezin 
va n vijf kinderen. Na de lagere school in 
Lonneker doorliep Henk de Ambachtschool 
in Enschede. Na zijn diploma heeft hij als 
huisschilder gewerkt totdat hij gebruik kon 
maken van de VUT. 
Henk is nooit getrouwd geweest, maar is 
tot 1996 op de Roosker blijven wonen bij zijn 
broers Jan en Gerard en zijn zussen Annie en 
Marietje. 
Marietje is getrouwd met Sietze Bruning. 
Zij hebben drie kinderen : Marcel, Linda en 
Gabriele . Gabriele heeft twee kinderen: 
Anne en Felix. 
Henk heeft dus wel een gezinsleven met 
kinderen gekend . Toen de kinderen klein 
waren gingen ze regelmatig kaarten met 
Henk, en Gabriele ging elke zaterdag met 
hem naar de markt in Enschede. 
Toen Gabriele op zwemles ging, was dat 
voor Henk aanleiding om ook te leren 
zwemmen. 

Henk kon genieten van zangvogels en 
muziek en heeft ook een tijd films gemaakt 
van de familie. We beleven nog steeds heel 
veel plezier aan het kijken naar deze films. 
Ook maakte hij graag schilderijtjes en 
beschilderde hij melkbussen. 
Een ander vast punt in het leven was het 
Katholieke Geloof en het bezoeken van de 
kerk. Nadat hij in 1996 met zijn broer Gerard 
in Hengelo ging wonen, ging hij elke 
zondag naar de Lati jnse Mis in de 
St . Lambertusbasiliek. 
Tijdens het feest voor Marietjes zeventigste 
verjaardag kwam Henk niet opdagen en 
dat was niets voor hem. Nadien bleek uit 
onderzoeken dat Henk ernstig ziek was. 
Operaties en kuren hebben hem niet 
kunnen genezen. 
Op Sietzes zeventigste verjaardag op 19 mei 
2010 is Henk overleden. Tot het laatste 
moment heeft niemand hem horen klagen. 
Hij heeft veel steun gehad aan Marietje en 
Sietze, Gabriele en haar kinderen en aan zijn 
geloof in God . 

We blijven Henk herinneren als 
een gezellige man, die hield van 

de kleine genoegens van het leven. 

Morielje en Sietze Bruning 
Kinderen en kleinkinderen 


