


Ter nagedachtenis aan 

GRADINA JOHANNA MARIA 
TICHELER 

weduwe van 
Bernardus Johannes Antonius Wiggers 

Zij werd geboren op 25 september 
1899 te Enschede en overleed op 
30 september 1981 te Enschede. 

Zij werd op zaterdag 3 oktober d.a.v. 
na een plechtige Ui:vaartmis in de 

St. Josephkerk te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof aan de Gronausestraat. 

,Er zijn weinig gaven. waarmede men 
in het leven zoveel gced kan doen. 
als met eenvoudige vrolijkheid." 

.. . Deze tekst van Allard Pierson heeft 
helemaal betrekking op moeder 
en oma. 

Moeder. wij hebben veel aan je te 
danken; daarom was het voor ons niet 
moeilijk om ook bij je te zijn in je 
laatste levensdagen. 

Nooit meer zullen we je laatste ver
jaardag vergeten. Je was een moeder 
uit duizenden. 

Vader is al vroeg gestorven en zo 
k~am je heel alleen voor de opvoe
ding van de kinderen te staan. 

Voor ons heb je toen veel ontzegd, 
vooral in de oorlogsjaren. Toch wist je 
ook in die omstandigheden " inhoud" 
aan het leven te geven. 
Altijd heb je hard gewerkt. 

Wat ons altijd zal bijblijven is je 
gastvrijheid, je eenvoudige vrolijkheid 
en je groot geloof. 
... Als er iemand kwam. wie dan ook. 
je had altijd wel een kopje koffie. 
.. .Voor de kleinkinderen was je een 
schat van een oma. Je genoot als de 
kinderen en kleinkinderen bij je waren. 
Zingen was je lust en je leven. - Als 
we soms onverwachts bij je binnen
kwamen en je was alleen. hoorden we 
je altijd zingen. 

Dank zij je geloof heb je de vele 
moeilijkheden kunnen doorstaan en 
bleef je opgeruimd. - Dit is voor ons 
zo'n groot voorbeeld, dat wij verder 
kunnen. - Wel zullen we je missen. 
Maar we zijn dankbaar dat we zo een 
fijne moeder en oma hebben gehad. 
... Moge je nu in de kring van de hei
ligen opgenomen zijn in wie je zoveel 
vertrouwen had. 

Voor de blijken van medeleven zeggen 
wij U oprechte dank. 

Familie Wiggers 




