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In helde w•llen wij gedenken 

Maria Johanna Hendrika Wiggers-Beid 

echtgenote van 
Lambertus Gerardus Majella Wiggers 

Zij werd geboren op 25 februari 1928te Borne 
en overleed, gesterkt door het H. Sacrament van 

de Zieken, op 8 mei 1996te Hengelo Ov. 
Na een gezongen Requiemmis in de 

St. Lamberfuskerl< hebben wij haar te ruste 
gelegd op de R.K. Begraafplaats te Hengelo Ov. 

op 13 mei d.a.v. 

De wijze waarop moeder de laatste maanden 
van haar leven heeft beleefd is kenmerkend 
voor hoe ze alt•Jd is geweest: bescheiden en 
niets voor Zichzelf ope1senó, nooit klagend. Vol 
hoop - tot het laatste moment - op een wending 
ten goede; biddend met vader samen om krach1 
naar kruiS, 1n gelovige overgave. Biddend tot 
Maria, haar voorspreekster biJ God. In haar uit
ziehtsloze situalle was ze bezorgd om vader 
vanwege zijn onvoorwaardelijke inzet in de ver
zorging van haar tot het einde toehbezorgd ook 
om ons. Wie kan zeggen wat zij eelt geleden 
sinds het droeve bericf\t, wetend dat zij afscheid 
moest nemen van alles wat haar dierbaar was? 

Wie peilt ons verdriet? Waarom moest ons dit 
overkomen? Hoe moeten wij verder zonder 
haar? 

En toch, dankbaarheld overstemt ons verdriet. 
Dankbaar zijn wij voor al wat wij om niet van 
haar ontvingen. zoveel 11ef~e en genegenhe•~. 
een luisterend oor te allen t•tde, ondersteumng 1n 
raad en daad. ZIJ was er altijd. voor pa, voor 
ons. Daarbij hadden de kleinkinderen een spe
ciale plaats in haar hart. Kenmerkend waren 
haar eenvoud, haar geloof In de kracht van het 
gebed en haar groof vertrouwen in de Moeder 
Gods. 

Kracht putten wij - als kinderen - uit de wijze 
waarop vader en moeder de onderlinge liefde 
gestalte hebben gegeven 1n de 40 /·aren van hun 
f\uwelijk en vooral gedurende de aatste maan
den. Wij zijn vader In het bijzonder dankbaar 
voor alles wat hij namens ons voor haar heeft 
gedaan: zijn tomeloze inzet en zorgzaamheid, 
àe manier waarop hij moeder heeft begeleid op 
haar zware tocht. Om nooit te vergeten. Onze 
dankbaarheid geldt bovenal God. die haar aan 
ons heeft geschonken als echtgenote. moeder 
en oma. 

Aan ons de opdracht voort te gaan op haar weg; 
te doen zoals ZIJ heeft gedaan. Haar hart.klopt 
nu in ons, haar geest •s ons leven. M1SSCh1~n •s 
dat de weg uit ons verdnet. Na Goede Vnjdag 
door de stilte van Paaszaterdag op weg naar 
Pasen: het WeerZien· voor a1t1jd . 

Ma, rust in vrede en denk aan ons. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens 
haar ziekte en na het overliJden van miJn vrouw, 
onze moeder en oma betuigen wij u onze op
rechte dank. 

De familie Wiggers 
Hengelo Ov., mei 1996 


