
Dankbare herinnering aan 

Benignus Wagenaer 
echtgenoot van 

Anna, Catharina Boone 

Hij werd geboren te Clinge op 16 
maart 1901 en overleed plotseling te 
Terhole op 4 september 1975, voor
zien van het sacrament der zieken. 

Onverwachts werd hij uit ons leven 
weggeroepen. Er was zelfs geen ge
legenheid meer om afscheid van elkaar 
te nemen. 
Onverwachts, maar niet onvoorbereid. 
Hij was immers een nuchter-denke~d 
man, die de dingen zag zoals ze z1Jn 
en die maar al te goed besefte, dat 
een mens hier geen blijvende woon
plaats ·heeft. Als je met hem praatte 
bracht hij dit nogal eens naar voren. 
Uitvoerig kon hij ook vertellen over 
het verleden, over de harde strijd om 
het bestaan die de mensen toen veelal 
moesten voeren, waarbij men met 
weinig tevreden moest zijn. Hij deed 
dit niet uit zelfbeklag, maar wel om 
er op te wijzen hoe goed dat we het 
nu hebben en hoe we daar dankbaar 
voor moeten zijn. 

Werken was hem niet vreemd, hij 
was ermee opgegroeid en hij zou het 
nooit kunnen laten. Zelfs toen hij cp 
hogere leeftijd van een welverdiende 
rust mocht genieten, kon hij, als zijn 
O'ezondheid het maar enigszins toe
liet, zijn dagen niet in ledighei? door
brengen. Hij had altijd wel iets te 
doen. 
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinde
ren, veel vreugden en zorgen hebben 
wij samen gedeeld en het heeft ?ns 
dichter bij elkaar gebracht. Plotseling 
is daar nu een einde aan gekomen. 
Maar wij weten dat het geen einde 
is voor goed. Wij geloven in een eeu
wig leven, dat God heeft bereid voor 
hen die Hem liefhebben. Leeft zoals 
de Heer het van ons allen verwacht, 
opdat wij elkaar weer mogen zien in 
het eeuwig samenzijn bij God. Moge 
de vrede van Christus zijn deel zijn. 

Voor de vele blijken van deelneming 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam. Wagenaer 
Fam. Boone. 




