
Wil in dankbaarheid gedenken 

Hendrik Bernard Wegman 
(Henny) 

Geboren te Overdinkel op 28 oktober 1928. 
Gehuwd met Maria Geertruida Riesmeijer. 
Gesterkt door de H. Sacrament der Zieken in alle 
vrede overleden in 't Dr. Ariënshuis te Glanerbrug 
op 6 februari 2007. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
namen we op 12 februari afscheid van hem. 

Pa heeft een heel werkzaam leven gehad. 
Als oudste van een groot gezin moest hij in die 
financieel moeilijke tijden al vroegtijdig mee uit 
werken gaan. Eenmaal getrouwd met ma, met wie hij 
53 jaar gelukkig was, heeft hij zolang hij kon heel 
hard gewerkt om zijn kinderen de kans te geven een 
goede toekomst op te bouwen. Hij onderhield een 
hechte band met de familie Wegman, maar voelde 
zich vooral betrokken bij zijn gezin en zijn 
kleinkinderen. Zijn grote passies waren vissen, 
kaarten en biljarten. 

Later, toen hij de vut-leeftijd had bereikt, raakte hij 
door zijn vroegtijdige slechte gezondheid steeds meer 
op zich zelf geconcentreerd. Het was jammer dat pa 
en ma later niet meer zo konden genieten als zij dat 
gewild en wij het hen gegund hadden. Echter door de 
goede zorg van ma, konden ze wel tot het laatst bij 
elkaar blijven. Pa was een man met een sterke wil, die 
door zijn soms wat rechtlijnig denken niet altijd de 
souplesse op kon brengen om open te staan voor 
andere opvattingen. Toch heeft hij zich, als 
vrijwilliger, in het Dr. Ariënshuis nog verd ienstelijk 
gemaakt voor andere bewoners, o.a. in de bewoners
commissie. Bovenal was hij een gelovig mens: zeer 
trouw in het meevieren van de Eucharistie en met een 
grote liefde voor Maria en de H. Gerardus, welke hij 
vele jaren in Overdinkel ging vereren. Daarom 
vertrouwen wij mét hem, dat God hem nu genadig zal 
ontvangen en binnenleiden in de eeuwige vreugde, 
waarnaar hij hoopvol heeft uitgezien. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ook tijdens 
zijn ziekte, bedanken wij u hartelijk. 

Marietje Wegman-Riesmeijer 
Marianne & Gerard, Be1mo & Ellen, 
Karin & Wilfried, Sandra & Eljo 
Kleinkinderen 


