
SION 2 

Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je Of) te vangen. 



In dankbare herinnering aan 

Geertruida Aleida Beekers 
weduwe van 

MARINUS WILHELMUS WIGBERS 

Zij werd geboren te Enschede op 
7 juni 1908 en overleed aldaar, gesterkt 
door het Sakrament van de Ziekenzal-

ving, op 15 november 1990. 

De H.Eucharistie bij haar Uitvaart 
werd gevierd in de H.Hartkerk te 

Enschede op 19 november, waarna 
de crematie volgde te Usselo. 

t 
Meer dan een halve eeuw is ze geluk
kig getrouwd geweest met Marinus 
Wigbers, die drie jaar geleden haar 
is voorgegaan naar het leven in Gods 
Vaderhuis 
Zij waren allebei diepgodsdienstige 
christenen en zo hebben zij hun gezin 
van 4 dochters en 1 zoon, samen vol 
zorg en liefde geleid. 

Haar zorgzaamheid heeft zij op 
bewonderenswaardige wijze beleefd, 
door ook nog haar beste krachten te 
geven aan haar talrijke broers en zus 
sen, na 't overlijden van haar moeder. 

Zo werd zij de bindende figuur tussen 
het gezin waaruit zij zelf voortkwam 
en het gezin dat zij met haar man 
gesricht had. 

Groot was ook haar liefde voor haar 
9 kleinkinderen en 5 achterkleinkin
deren, voor wie zij steeds de lieve en 
opgewekte en vrolijke oma bleef. 

Haar handen bleef zij rusteloos ge
bruiken voor de talrijke borduur- en 
breiwerken van haar. 

In het Hervormd Rusthuis noe Esch
marke", kreeg zij in haar laatste . le
vensjaren een liefdevolle verzorgmg. 

Haar lange leven op aarde is nu 
voltooid en in dankbaarheid zullen 
haar talrijke dierbaren de fijnste her · 
inneringen bewaren aan deze altijd 
zorgzame en vriendelijke moeder en 
oma. - Moge zij nu Gods Liefde erva · 
ren in Zijn Vaderhuis, op voorspraak 
van Maria. 

Voor Uw meelevende belangstel ling 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma zijn wij 
U zeer dankbaar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderan 


