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In har1elijke herinnering aan 

JOHANNES WAGELAAR 

Hij werd geboren 9 oktober 1896 te Deurningen. Tijdig 
voorzien van het Sacrament der Ziekenzalving overleed 
hij 1 april 1991 in" 't Kleijne Vaert" te Enschede. Op 4 
april 19_91 hebben wij hem te ruste gelegd op het 
paroch1ele kerkhof te Deurningen. 

'Door het sterven wordt ons leven ingrijpend veranderd 
maar niet ongedaan gemaakt. Want als ons aardse huis' 
ons lichaam, afgebroken wordt, heeft God een plaat~ 
voor ons bereid in zijn woning om daar voorgoed en altijd 
te verbl ijven.' Ook met deze woorden uit de Liturgie van 
Uitvaart en Begrafenis neemt onze Kerk afscheid van 
haar mensen·, aan deze zijde van het graf.Maar het is niet 
een deur die dicht word t gedaan:Het is tegelijk een 
opening en u1tz1cht geven naar dat ándere leven, aan de 
overzijde van datzelfde graf.En daar is onze zo geliefde 
'Ome Jens' nu helemaal thuis.Met een zekere droefheid 
geven wij hem uit onze handen; hij had zo'n vaste plaats 
1n ons leven, hij kon zich geheel en al kwijt aan ons en wij 
konden hem het beste geven van onszelf: En dat was 

volmaakt oprechte en pure naastenliefde! Die hebben 
wij van hem ondervonden, die mochten wij hem op onze 
beurt teruggeven, God-zij-dank. 
Zoals hij zijn leven lang van harte openstond voor 
anderen, zo mocht hij de meest hartelijke zorg en 
toew ijding terug ontvangen, zeker toen zijn geestelijke 
en lichamelijke krachten afnamen en minder werden: 
Thuis, in zijn vertrouwde omgeving, bijzonder van 'zijn' 
Truus die als een moeder voor hem opkwam; en 
eveneens van Jan en hun kinderen. De laatste 
levensjaren vond hij_in" 't Kleijne Vaart' alle hulp en zorg 
die verder mogehJk was. En alle liefdevolle en 
deskundige verzorging: Ze hebben er zeker toe bij 
gedragen dat hij zo'n hoge leeftijd mocht bereiken. Toen 
het donker en avond werd in hemzelf, mocht hij ondanks 
alle zwakte toch ervaren, vooral vanuit zijn eenvoudig 
maar diep geloof in God en Kerk, dat zijn levensavond 
zou uitlopen in de lichte morgen van eeuwig leven .. De 
genade van de Ziekenzalving heeft hij mogen aanvoelen 
en beleven; het heeft hem opgericht en uitzicht gegeven 
naar_ eeuwig Leven. Daar is hij nu thuis, beleeft hij zijn 
vemizenis en hopen wij elkaar eens terug te zien. Wij 
danken God ! 

:Hur, geef fiem áe eeuwige rust in 'Uw 'llreáe 


