
Een gelOvige en danJ<bare heronnerong aan 

ANNA ALEIDA IW IPERS 

sedert 10 1anuaro, 1973 weduwe van 
Gerha;dus Hermanus W1gger 

ZIJ werd geboren te Denekamp, 1 november 1904 In de Niko
laasparochie aldaar huwde Zij op 12 juni. 1929 met Gerhardus 
Hermanus Wlgger Hun werden VIJf dochters en vier zonen ge
boren, een zoont1e moesten ze weer ve1ilezen, m ZIJn eerste le
vensjaar, en een dochtervan 17,aar Geste• kt doOr het Sacra
ment van de Z1eken st1erf Zij ;.n oe vroege morgen van woens-
dag 14 Jull1982 •n het Gerardus Ma1e11a Z.ekenhu1s te Henge
lO Vrojdag 16 juli d a v hebben wij •n de paroch1eke•k te Sa as
veld de PlechiJjje U1tvaan gehouden, voor haar gebeden en 
haar bege1e1d naar haar laatste rustplaats op het kerkhof al
daar, waar ook vader op 13 1anuar1, 1973 aan de aarde werd 
toevertrouwd In geloof aan de glorievolle verriJzems van de do
den 

Niemand leeft voor Zichzelf alleen'. In deze geest heelt moe
der met vader voor elkaar en voor het gez1n geleefd. Ze heb
ben hun zorgen samen wel gehad met hun gezm van negen 
k10deren Wat een zorg heeft z1j gedragen en wat een werk 
heelt ZIJ verrocht naast de zware 1nspanning en de harde arbeid 
van vader. vaak moest het er zu1nljj. heef zuln•g langs' TegeliJk 
kon moeder alle aandacht besteden aan de kmderen op geiQv;
ge wijze doOr woord en voorbeeld liet ze haar konderen z1en 
wat werkelijk belangrijk is in het ieven en on deze zon heeft ZIJ 
de vreugde gekend om Gods tastbare zegen over haar konoe
ren. 

Ze kende ook van heel dichtbij het verdriet en hellijden en de 
tegenslag sterfte m haar gezon, het piJoliJke verlies van twee 
k1nderen. een langduroge opname van b•jna het hele gezin, uit
eindeliJk on het sanatonurn ·eerg en Bosch' te Bollhoven, on de 
Jaren kort na de oorlog En toch was ziJ met vader uitermate 
dankbaar. oat God hun het voorrecht gaf. ruim 43 jaar het ge
luk te beleven van een huwelijk on weoerzo)dse helde en trouw 
on goeoe en <wade oagen 

We !>ebben een zorgzame moeder. een l1eve oma verloren. vol 
zorg was ze a nijd voor vader en de konderen, ~ aandacht voor 
de kie1okonderen ze had ze graag om haar heen en ze zocht ze 
graag op. Na de dood van vader hoopten wij voor moeder op 
een lange en gerukkoge levensavond, on goede gezondheod, 
noet zo velen bereiken de leeftijd van de heel sterken. 
1n haar laatste levensjaar opgenomen In het bejaardenver
pleeghuis St. Gerardus Majella te Denekamp, werd ziJ er mer 
grote liefde en zorg omringd 
Haar schoJnbaar gewone dagelijkse teven was vol van het ge
helm van de liefde. die 10 de eerste plaats hoopt en verwachtin
gen koestert voor anderen, voor haar k1nderen en kleonklnde
ren Al kwam de dood aan lamelijk onverwacht. on haar leven 
heeft zoj ZICh voorbereid op de ontmoeting met haar Heer 
vanuot een levend en doep geiOot Ze was'" ale opz1chten echt 
een moeder doOr haar leven en haar voorbeeld Onze gedach
ten aan haar zullen meer. zoJn dan een goede he"nnenng aan 
welk een band zij was tussen ons en onze ktnderen 

Onze vader- Wees gegroet 

Moge moeder nu verder leven bij God in eeuw1ge vrede 

De kinderen behuWd en kleinkinderen van oe famol1e W~jjger 
danken u oprecht voor OJW medeleven hJdens z1ek1e. overi•)Oen 
en beÇrafenos van onze zorgzame moeder behuwdmoeder en 
oma. 


