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H11 werd 8 maan 1912 te Saasveld geboren. H1J huwde er op 
2 september 1942 Voorzien van het Sacrament van de Zoeken 
overleed hr1 op vrijdag 9 september 1983 ,n het z,ekenhu,s 
.. Ziekenzorg" te Enschede. Op woensdag 14 september dav 
werd de plechtige U1tvaand1enst gehouden ,n de parochiekerk 
van z11n gebooneplaats W11 hebben z,1n lochaam op het kerkhot 
aldaar aan de aarde toevertrouwd. waar het wacht op de grorie 

volle vem1zen1s van de doden 

Op het ouderl,jk huis. ,n de buurtschap Westenk. waar h•J was 
geboren en getogen. heeft hiJ geleefd en gewen<t. tot het 
einde. H1J was de oudste u,t een gezin van 8 kinderen. 5 
zonen en 3 dochters Opa Wegman stierf ,n 1927. toen vader 
15 Jaar was. At te jong kreeg h,j, als eerste zoon u,t het ge
zin. een al te zware last op zo1n schouders gelegd: de zorg 
voor de boerderrJ. zij het mot allorte, hulp van fam,he en van 
anderen; hel meest wel van de sterke vrouw. d,e oma 
Wegman-Kemerrnk was. een b,Jzondere en voortreffehJke 
vrouw en moeder. zo goed ,n het Soek Spreuken 1311 be
schreven, zo staat ze ook getekend ,n hel hart van allen doe 
haar kenden 
Zo heeft vader het als kind. al vanaf de dood van opa, noe! ge
rnakkehjk gehad: te vroeg kreeg h•1 te maker1 met het harde 
leven en de telkens terugkerende striJd om het bestaan: het 
bednjf door de crisisjaren heen rn stand houden en te doen 
overleven In de oortogsiaren stierven u,t het gezrn van oma 
2 zonen en 1 dochter Geen wonder. dat vader het ook 
moe1h1k kreeg met zichzelf; deze omstandigheden vormden 
al te zeer mede ziJn karakter. maakten hem zelfbewust en 

vasthoudend en niet gemakkelijk voor zichzelf. voor het ge 
z,n. h11 kon het ook niet met z,chzelf vonden. e,genl•Jk zonder 
te weten waarom. Onze samenleving lijkt er niet op mge· 
ncht mensen ,n zulke omstar1d,gheden de hulp te bieden. 
die ze nodig hebben. Hot had het ook daardoor al even moe,
htk met z1Jn omgevrng · er viel moe,h1k met hem te overleg 
gen. h11 kon zich niet laten overtuigen: h11 tu,sterde zo met 
tegenzin naar goede raad; h11 hield vast aan wat h,j meende 
dat het beste was of moest gebeuren 
In 1942 huwde vader en u,t dit huwet11k werd 1 zoon ge
boren. Gerrit Oma stierf op 29 jul, 1962. Tot 1965 zou Gerrit 
vader helpen op de boerden1. om daarna elders te werken tot 
1972. toen vader om gezondheidsredenen de bocrdenJ ,ut 
handen moest geven en toevertrouwen aan z11n zoon. om zelt 
terug te treden naar de achtergrond en geleodehjk ,n de 
hande1 te gaan: daann zocht en vond h1J afle1d1ng. ook ,n de 
laatste jaren. toen moeder werd opgenomen ,n het ver
pleegtehuis te Delden en daar twee jaar later overleed 
Voor reder van ons ,s God een goede God en vergev,ngsge 
z,nd Allen. die H11 heeft gemaakt. heelt H,j gemaakt voor het 
leven Niemand weet wat er omgaat 1n het hart van God: me· 
mand weet wat er omgaat ,n het hart van de ander; on maar 
wern,gen weten • en slechts ten naaste b11 - wat er omgaat 
,n hun eigen hart Daarom kan niemand ons zeggen. waarom 
hij was zoals hij was 
Maar de levende God wrl niet de dood van de mensen God 
w,I het leven Dat is alles en dat rs ons genoeg' Bidden w•J. 
dat voor vader in vervullrng moge gaan het woord van de 
Heer: .. Ik ben de vem12erns en het leven ... 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Moge hij nu leven b•J God rn eeuwige vrede en vreugde. 

Voor uw bl1Jken van deelnem,ng en medeleven t•J(lens zr1n 
konstond,ge ziekte. en brJ 11jn over11Jden. beturgen w11 u onze 
oprechte dank 

Saasveld. september 1983 
Luttekerveldweg 2 

De tam,he Wegman 




