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Laten wij b idden voor 

SUSANNA G EERTRU I DA ALEIDA EGBERINK 
echtgenote van 

JO HAN MARINUS WIGG ER S 

Zij werd 12 april 1908 te Deurninge11 geboren. 
Gesterkt door de sacramenten der zieken is zij 
21 december 1966 in het r. k. ziekenhuis te Hen
gelo overleden. De uitvaartdienst had plaats in de 
parochiekerk van de H. Plechelmus te Deurningen 
24 december d.a.v ., waarna we haar lichaam in 
afwachting van de ve rrijzenis ten leven, te ruste 

hebben gelegd op het parochie-kerkhof aldaar. 

Moeder is van ons heengegaan, nog vol levenslust, 
maar ook volle dig bereid om haar Heer te ont ... 
moeten. Zo was haar leven . Veel heeft te moeten 
mee maken; ziekte, lijden en tegenslagJn bleven 
haar niet bespaard, maar kwiek en monter heeft 
ze er zid, altijd doorheen gesiagen. Ze was altijd 
tevreden . Me.,. al haar krachten en gaven zette 
zij zich in voor haar gezin. Ze was een zorgza me
echtgenote, een goede, !ieve moeder, vriendelijk 
voor ieder, die met haar in aanraking kw a m. Het 
was een weldaad o m haür te bezoeken en om met 
haar te praten. Ze was vol belangstelling voor 
a lles, wat er om haar heen gaande was. 

Mijn lieve man en kin d eren. Jullie moeten nu zon~ 
der mij verder door het leven. Ik begrijp, dat het 
je zwaar zal vallen, maa r probeer er wat van te 
maken. Samen hebben we voor grote moeilijkheden 
gestaan en we zijn er door gekomen. W ees er van 
overtuigd, dat ik ook nu met jullie zal zijn. Heb 
dank voor al jullie goedheid voor mij, dat maakte 
het me gemakkelijk, mijn ziekte te dragen . Blijf 
goed voor elkaar , dan zullen jullie het ook aan
kunnen. 

Bidt met ons, dat voor moeder de vrede van het 
zijn bij God wer kelijkheid mag zijn. 


