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Hemelvaart, 24 mei 1990. 

Zoals talloze mensen er deze dag op 
uit trekken . zo waren wij ook samen 
op weg. Terwij l wij nog lang niet thuis 
waren, was Leo aan het einde van zijn 
levensweg. Verslagen hebben wij de 
weg naar huis afgelegd. 

Leo Wegman 
werd op 4 maart 1938 te Overdinkel 
geboren. Sinds 23 oktober 1964 was 
,lij getrouwd met 

Doortje Keur, 
Na de Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H. Maria Geboorte, hebben 
""IJ hem te rusten gelegd op ons kerk· 
hof in losser. 

Deze Hemelvaart maakt een plotseling 
einde aan ons gelukkig leven: het vo
rig jaar mochten wij ons 25-jarig hu
welijk vieren. Verslagen zitten wij nu 
bij elkaar omdat wij ons niet kunnen 
voorstellen dat wij zonder hem verder 
moeten gaan. 
In alles was hij een lieve en zorgzame 
ec htgenoot en vader : niets was hem 
teveel. 
Leo was altijd optimistisch en dat 

werkte aanstekelijk. Het was een feest 
als je hem tegenkwam, dat vond het 
koor waar hij een trouw lid van was 
en de vclleybalclub. Hij was in alles een 
hartelijke man, een man met een warm 
hart. Z ijn werk op de vliegbasis deed 
hij met veel plezier. 
Van huis uit had hij meegekregen om 
open te staan voor iedereen ; mensen 
in de buurt of wie dan ook, hebben 
nooit tevergeefs een beroep op hem 
gedaan. 
Nu wij zonder hem verder moeten, 
weten wij ons gesteund door een hele 
lrjne band met elkaar. 
Samen zullen wij in zijn geest verder 
gaan. 
Moge de Heer, die hem ten hemel 
heeft opgenomen, ook ons tot steun 
zijn. 

Voor uw geweldig medeleven, uw aan
wezigheid bij zijn uitvaart en begrafe. 
nis zijn wij u zeer dankbaar. U bent 
een echte steun voor ons geweest. 
Wij hopen dat wij ook in de toekomst 
op u mogen blijven vertrouwen. 

Doortje Wegman-Keur 
Richard en Lisette 
Frank 




