


In dankbare herinnering aan 

Wolfgang Wesche 

echtgenoot van 
Gezina Gerda Maria Wolters 

Zijn leven was zorgen voor, 
liefde geven en goedheid tonen. 

Hij werd geboren op 15 juni 1944 in 
Ebern en stierf op 2 maart 2002 in zijn 

huis aan de Drentestraat 2 in Enschede. 
Op 7 maart werd hij 's avonds naar de 

St. Jan kerk gebracht. Na de eucharistie
viering op 8 maart werd hij begraven op 

de Westerbegraafplaats in Enschede. 

We danken iedereen, die iets in het leven 
van Wolfgang heeft betekend voor en 

tijdens zijn ziekte en tot op de dag 
van vandaag. 

Siny Wolters 
Winfried 
Thekla 

Rond Wolfgang hangt een krans van bete
kenisvolle woorden. 

Ebern: daar werd hij geboren, daar groei
de hij op terwijl zijn vader in Russische 
gevangenschap verbleef en er ook gestor
ven is. Daar ook woont familie met wie hij 
zich sterk verbonden voelde. 
Würzburg: theologiestudie, verantwoor
ding van zijn doorleefd geloof, zoals hij dat 
in zijn lessen met heel zijn ziel probeerde 
te delen met zijn leerlingen. 
Gezin: koken zoals hij dat thuis geleerd 
had en dan samen tafelen. Samen op 
vakantie, bewust kijken naar de wereld om 
je heen, genieten van de natuur en van wat 
hij er vond en bewaarde. 
Leraar: eerst acht jaar in Berlijn, daarna in 
Enschede tot aan zijn ziekte. Een beroep 
waaraan hij met zijn leerlingen plezier 
beleefde en met heel zijn hart uitoefende. 
Hij was nog steeds zuinig op schriften van 
leerlingen uit Berlijn. 
Sterk: dus niet klagen. Ook niet toen hij 
hoorde hoezeer hij ziek was, terwijl hij kort 
tevoren positieve berichten had gekregen 
van de arts. 
Behulpzaam: niemand deed tevergeefs 
een beroep op hem. Met zijn warme lach 
en pretoogjes deed hij wat hij kon. 
Houvast: vond hij in zijn geloof. Zo heeft 
hij kunnen verwerken dat het leven soms 
krom is. Zo heeft hij zijn ziekte die hem in 
drie maanden volledig gesloopt heeft leren 
aanvaarden. Dat is de grond onder onze 
voeten nu wij in groot verdriet hem moeten 
loslaten en mogen toevertrouwen aan zijn 
en onze Heer. 




