
Ter nagedachtenis aan 

Herman Wagelaar 

echtgenoot van Berita Wagelaar - Bloem 
vader van Vincent, Jurgen en Bernice 

Hij werd geboren op 10 maart 1936 en op 
23 maart 2007 is h11, voorzien van het H. Sacra
ment van de Zieken, thuis overleden. 
Op donderdag 29 maart 2007 hebben wij 
afscheid van hem genomen in de St. Jacobus 
de Meerdere kerk te Lonneker, waarna we hem 
hebben gecremeerd in het crematorium te Usselo. 

Herman was een liefdevolle echtgenoot en vader. 
Een daadkrachtige doorzetter en ondanks zijn 
ziekte bleef hij tot het laatst optimistisch. 

Vanaf jonge leeftiJd was hij actief in de paarden
sport. Met name de uitwedstrijden met het achttal 
vond hij prachtig. 
Bij machinefabriek Thole in Enschede heeft hij 
meer dan 25 jaar gewerkt - bruggen en slagbomen 
ontwerpen. Hiervoor reisde hij met veel plezier 
het hele land door. 

In 1973 ontmoette hij Berita en na twee jaar 
trouwden ze, waarna ze intrek namen in hun flat 
aan de Dollardstraat. Samen kregen ze drie kin
deren, waardoor er behoefte ontstond aan meer 
ruimte. 
Na twee jaar bouwen aan de Oldenzaalsestraat 
met Frans kon hij met zijn gezin verhuizen. 
Het huis was nog niet eens helemaal op orde en 
Herman begon, uit nood geboren, aan een nieuwe 
onderneming, een technisch tekenbureau. Dit 
heeft hij met veel plezier en succes tot aan zijn 
pensioen gedaan. Voor de ontspanning ging hij 
's avonds regelmatig fietsen met Berita door de 
natuur. 
Na zijn pensioen was hij b11na altijd te vinden in 
de tuin of in de schuur. Elke ochtend liepen de 
eenden en de kippen hem al tegemoet als hij met 
de voederbak begon te rammelen. 
Zijn plotselinge ziekte maakte het onmogelijk om 
de grasmaaier voor de tuin af te bouwen. 

v_oor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

Berita en de kinderen 




