
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



TER HERINNERING AAN 

HENDRI.KUS JOHANNES WEGDAM 
weduwnaar van 

HENRICA JOHANNA GOORDEN 

Geboren te Boekelo 28 december 1919 
overleed hij rustig te Boekelo op 
15 december 1983, na gesterkt te 

zijn met de Sacramenten der 
zieken. 

Op 19 december hebben wij in een 
Eucharistieviering van hem afscheid 

genomen en hem te ruste gelegd 
naast zijn echtgenote op het 

r.k.kerkhof te Boekelo. 

Zijn leven ging niet over rozen . 
Op latere leeftijd getrouwd, was hij 

gelukkig met zijn vrouw en de twee 
dochters. - Hoewel zijn .vrouw jonger 
was dan hij, moest hij haar door een 
plotselinge dood verliezen en bleef 
hij alleen met zijn twee dochtertjes 
achter. - Zo goed hij kon probeerde 
hij zich er door heen te worstelen. 

Al viel het hem soms zwaar, klagen 
deed hij nooit. - Toen bij al zijn zor
gen ook nog de gevreesde ziekte zich 

meldde, bleef hij op de been, zolang 
hij kon . ..,. Wellicht vreesde hij dat een 
onderzoek de ernstige aard zou open
baren. - Ook toen hij wist wat hem te 
wachten stond, was voor hem per
soonlijk alles goed, al leen de zorg 
voor zijn kinderen hield hem voortdu
rend bezig. 

Na de ziekenzalving kon hij zich 
echter overgeven en alles aan God 
overlaten. - Toen kwam het einde 
ook spoedig . 

Hij was werkelijk een man, in wie 
geen kwaad was. God zal hem nu zeer 
zeker in Zijn Vreugde hebben opge
nomen. 

Dierbare kinderen, vader en moeder 
zijn nu naar God gegaan. Toont jullie 
vader en moeder waardig, ook al zal 
het lang, niet altijd meevallen. 
Graag willen wij jullie voorspraak zijn 
bij God. Houdt daarom Hem altijd voor 
ogen en vergeet nooit 't voorbeeld, 
dat moeder en ik jullie gaven. Weest 
ook dankbaar aan hen die ons 'n steun 
zijn geweest. - Tot weerziens b;i God. 

Voor Uw blijken van meeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze lieve vader betui
gen wij U onze oprechte dank. 

Ivonne Mirjam 


