
• Gedenk in uw gebed en bewaar 
in uw herinnering 

Geertruida Maria Wigger 
sinds 1 juni 1944 weduwe van 

Gerhardus Rakers. 

Zij werd 27 mei 1914 te Losser gebo
ren en overleed na het ontvangen van 
het Sacram ent der zieken 30 dece m
ber 19 88 in het Verpleeghuis "Gerar
dus Majella" te Denekamp. 
Na de Eucharistievieri ng hebben we 
haar 3 jan uari 1989 bij vader te rus
t en ge legd op het kerk hof van de St. 
Nicolaaspa roc hie te Denekamp. 

Als geen ander heeft deze moeder en 
oma het kruis gekend en moed ig ge
drage n in haar leven. 
Na de dood van vader, slachtoffer van 
de tweede we reld oorlog, moest zij, nog 
geen twee jaar getrouwd en Gerard 
moest nog geboren worden, in ee n ar
moedige tijd met weinig middel en al 
l een zorg en voor haar gezin. 
T ien jaar geleden onderging zi j een 
beenam putati e en werd opname in het 
Verp leeg huis noodzak elij k. Ook een 
ernstige rh euma -aan doen ing maakte 

haar steeds meer afhankelijk van an
deren. Door haa r sterke gees t en lief
devolle verzorging kon zij haarze lf blij
ven. 
Toen vervoer nog mog eli jk was bracht 
zij de zondag door bij Ge rard en Ria 
of ging met hen haar familie bezoeken. 
In haar gemoto rise erd e in va lide -stoe l 
kon je haar vaak buiten op het terrein 
van "Gerardus Majell a" of op ons kerk
hof aantreffen . 
Haar diep gel oof is haar bij alle moei
lijk hede n st eeds tot ste un en troost 
geweest , Ze had een bijzondere ver
ering voor de H . Gerardus. 
We moge n nu vertrouwen dat God 
haar bij Zich geroepen heef t. 
Moge zi j rusten in vrede. 
H. Gerardus, wees haa r en onze voor
spraak. 

Voor uw med eleven en bela ngste lling, 
betoond na het over lijden van onze 
lie ve moede r, schoonm oeder en oma, 
betuige n wi j u onze oprec hte dank. 

De familie 


