
In dankbare herinnering aan 

Maria Geertruida Wiggers-Breukers 

Zij werd geboren op JO augustus 1911 te Losser. Op 20 april 
1932 trad zij in bet huwelijk met Hendrik Johannes Wiggers. 
Gesterkt door bet heilig sacrament van de zieken overleed zij 
op 22 oktober 1997. Na een plechtige eucharistieviering is zij 
bij vader te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Deurningen. 

Moeder zal in onze herinneting voortleven als een betrokken 
en gelovige vrouw, die zich met hart en ziel inzette voor velen. 
Op 20-jarige leeftijd trouwde moeder met vader en kwam in 
Deumingen wonen waar ze de zorg voor 3 bejaarde mensen, 
zonder ooit te klagen, op zich nam. 

Het was hard werken op de boerderij en door de ziekte van 
vader was het niet altijd even makkelijk. 
Moeder vcrstond echter de kunst om ook van moeilijke tijden 
het beste te maken. 
Toen ze dan ook op 47-jarige leeftijd weduwe werd ging ze 
niet bij de pakken neerzitten maar ze zette de schouders eron
der onder het motto: "Het wordt nooit zo donker of het wordt 
wel weer Jicht". Zo was moeder 

Haar 9 kinderen vlogen achter elkaar uit en ze leefde altijd met 
ze mee en metalles watcrin de familie gebeurde. Ook voor haar 
25 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen bad ze altijd 
volop belangstelling. In het gezin van Betmie en Annie bad 
moeder helemaal haar draai gevonden. 

Ze genoot van alles om haar been, de tuin, de kippen, voetbal, 
haken en sokken breien voor iedereen die maar wat nodig bad. 
En had ze er eens teveel gebreid dan gingen ze gewoon naar 
Polen. Zei fs daaraan dacht moeder. 

Moeder heeft vaak in het ziekenhuis gelegen. Haar moed en 
doorzettingsvermogen was echter zo groot dat ze er steeds 
weer bovenop kwam. Moge dit voor ons allen een voorbeeld 
zijn. 
Haar laatste week in dit leven was een week van hoop en vrees 
waarin moeder steeds weer aantoonde hoc sterk ze was. Tot de 
laatste dag stond ze volop in het leven en bleef geïnteresseerd 
in anderen. 
Ze wist dat haar eind gekomen was en ze vond het goed, ze had 
haar tijd gehad. 

Bennie en Annic, Marieke en Frank, namens de hele familie 
ontzettend bedankt voor de jaren waarin jullie moeder zo 
goed hebben verzorgd en haar een fijne en prachtige tijd 
hebben gegeven. 

Voor uw meeleven bij de zieb.1e en na het overlijden van 
moeder, oma en overgrootmoeder betuigen wij u onze welge
meende dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Deumingen, 25 oktober 1997. 


