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In dankbare herinnering aan 

Hennie Wegdam 
weduwnaar van 

Gerda Wegdam • Po lman 

Hennie is geboren op 6 juni 1919 ie Lonneker 
en is overleden op 26 maart 2010. 
Na de uitvaartviering op 31 maart 2010 in de 
parochiekerk H.H. B0nifa1ius en Gezellen te 
Haaksbergen, ~ebben wij hem ter ruste gelegd 
op hel parochiekerkhof aldaar. 

Vader kwam uit een gezin van vijf kinderen. 
HtJ had 4 broers. Hij groeide op in Boekelo, 
tegenover de kerk aan de Beckununerstraat waar 
z ijn vader een s igarenwinkel dreef. Na de basis
school ging hij naar de Mulo in Enschede. 
Na zijn opl_eiding ging hij aan de slag als leiding
geve~dc b1J ~c Ccnira en vervolgens is hij iot 
aan z1Jn pensioen 25 jaar in dienst geweest bij 
de Fa. Kayser als magazijnchef. In zijn jeugd 
leerde h1J Gerda Polman kennen, waarmee hij 
lil 1942 lil het huwelijk trad. 
Na enkele jaren in het ouderlijke huis van onze 
moeder aan de Hazenweg gewoond te hebben, 
verhuisden zij naar het dorp, waar zij nog vele 
pren met veel plezier woonden aan de 
Gcukerdijk. Gelukkig waren zij met hun acht 
kinderen en later de zestien kleinkinderen. Soms 
waren er ook moeilijke tijden. 

Mede door de slechte gezondheid van moeder. 
Het verdriet was dan ook groot toen moeder in 
1994 overleed aan een cmstige ziekte. Vader was 
erg gelovig en putte hieruit veel kracht om 
verder te gaan. Hij was een hardwerkende 
sociaal bewogen en rechtvaardige man met ruim~ 
belangstelling voor zijn mede~ens. Hij zat dan 
ook in verschillende besturen en met name Jao 
zijn passie _bij de Bon Boys. Hier was hij ve l~ 
Jaren voorzitter van en tevens het oudste erelid. 
Zondags volgde hij nog trouw de voetbaluitslaoen 
van zijn favoriete club en als deze oewonnen had, 
kon z_ijn dag niet_meer stuk. Ond:nks zijn hoge 
leeft1Jd genoot h1J als 1:ijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen op vis ite kwamen op de Iep 
en later in het Saalmerink, waar hij met plezier 
heeft gewoond. Na een korts tondige ziekte na
men zijn krachten af. Het loslaten van zijn kin
deren. kleinkinderen en achterkleinkinderen viel 
hem zwaar. Na het ontvangen van het H. Sacra
ment _der Zi~k~n is hij in het bijzijn van z ijn 
fam1he, rustig ingeslapen in het ziekenhuis te 
Enschede. 

Vader en opa, bedankt 1·oor alles 
wat jij 1·oor ons hebt betekend. 
Dat je moge rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling. steun en medeleven na 
het overlijden van On/.e vader en opa, zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen. 
Klein-en Achterkleinkinderen 




