
).let dankbaarheid kijken wc terug op 
het leven van 

HER).1ANNUS HENDRTKUS 
WA GE.MAK 

de lieve man van Hendrika Maria 
Johanna Oude Groote Bever borg 

en de vader die alles over had voor 
zijn kinderen 

Guus, ).farita en 1Iarthy, Frans, 
Karine, Gerard, Angeline 

Hij werd 11 april 1921 in Oldenzaal 
geboren. Door een bedrijfsongeval kv:am 
hij 15 rnd in Enschede om het leven. 
Zijn lichaam hebben wc begraven op 
het r.k. kerkhof van zijn woonplaats 
Oldenzaal. 
Hij hield veel van zijn vrouw. In hun 
bijna 25-jarig huwelijk waren ze naar 
elkaar toegegroeid en was hun liefde 
dieper en intenser geworden. Niets was 
hem voor haar te veel. Vanuit die liefde 
kon hij ook zorg opbrengen voor zijn 
kinderen. In zijn gedrag was hij een 
stimulans en een steun voor hen. Geen 
wonder dat hij ook zielsveel hield van 
zijn kleinkind Pascal. 
Zoals hij thuis was, zo was hij ook op 
het werk. Een prettig collega, op wie 
je kon vertrouwen. Hij was werklustig 

en had plezier in zijn werk. Hij ver
stond zijn vak en wist wat er van hem 
verlangd werd. 
Nu is er plotseling een eind aan dit 
leven gekomen en hij laat veel verdriet 
na. \Vij mogen ook dankbaar zijn voor 
zijn liefde, zorg en goedheid. Daarom 
vertrouwen we dat de woorden van de 
Heer voor hem waarheid zijn gewor
den : ,,Kom goede en trouwe dienaar ; 
omdat je goed gezorgd hebt voor dat 
wat je had. zal ik je voor altijd geluk
kig •)1aken. ~om binnen in de vreugde 
van Je Heer . 

Voor de vele blijken van deelneming 
ondervonden tijdens het plotseling over
lijden van mijn dierbare man, onze zorg
zame vader en opa, zeggen wij U har
telijk dank. 

H. ).1. J. \Vageman-Oude Groote 
Bever borg 

Kinderen, behuwd- en kleinkind. 

Oldenzaal, mei 1974 
Dellenbeekstraat 16. 




