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" Ter dierbare gedachtenis aan 

JOHAN MARINUS WIGGERS 
sinds 21 december 1966 weduwnaar van 

SL1 sanna Geertru ida Aleida Egberink 
G eboren 8 augustus 1902 te Hasselo. On
verwacht, maar nie t onvoorbereid, overl eden 
21 januari 1974 te Borne. Zijn lichaam is 
te ru sten ge legd op het R.K . Kerkhof te 
Deurningen , waar ook zijn vrouw is begraven, 

25 januari d.a.v. 

Het viel hem zwaar om na het heengaan 
van zijn goede en zorgzame vrouw, met wie 
hij 35 jaar lief en leed had gedee ld , verder 
te leven. Enkele jaren heeft hij geprobeerd 
alleen te blijven, terwij l zijn 2 zoons en 6 
dochters hun plaats van b~stemming hadden; 
maar toen het niet meer ging, heeft zijn 
oudste dochter hem bij zich in huis opge
nomen. Daar heeft hij 3 jaren een verzorgde 
en goede oude dag gehad, maar het verlies 
van zijn vrouw kon niemand hem teruggeven. 
H ij leefde z' n eigen leven, hij was geen 
man d ie het hart op de tong had liggen , 
maar leefde behoedzaam, ernstig en angstig. 
Hij hield God voor ogen en had een goed 
contact met zijn kinderen, die in hem een 
zorgzame vader hadden gehad , die zich steeds 
had ingezet voor vrouw en kinderen. 

De laats te daad van zijn dochter was om 
vader een kop thee op bed te brengen. Een 
lang ziekbed is hem bespaard gebleven en 
zijn vaak uitgesproken wens om niet in een 
rust- of verpleeghuis zijn laatste levens
da!(en te moeten ~lijten is in vervulling ge
gaan. 
Moge hij nu , rusteloos als hij was, bij God 
de ru st gevonden hebben en met zijn vrouw 
delen in G ods vrede. 

Voor uw belangstelling na het overlijden 
van onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


