
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA ALEIDA WELHUIS 

weduwe van 

Gerhardus Hendrikus Wigger 

Zij werd 21 juni 1921 te Beuningen (Ov.) 
geboren. Zij ontving het Sacrament der 
Zieken en is 27 oktober 1980 in het Ver
pleegtehuis te Denekamp overleden. Na 
de Uitvaartmis op 31 oktober 1980 te Beu
ningen is haar lichaam begraven op het 
kerkhof aldaar. 

Goede God, Gij hebt mij door Uw hand 
gevormd; Gij hebt mij in een mooi gezin 
geplaatst, tussen vader en moeder in, 
die door hun voorbeeld het geloof en de 
liefde voor U in mij hebben gekweekt. 
Deze gave van geloof en vertrouwen Is 
het scharnier geweest, waar om mijn leven 
heeft gedraald. Steeds heb ik ervaren: 
God Is Liefde. 
Wat was ik gelukkig met Gerhard, mijn 
dierbare man. Ik was blij met Marie en 
An om mij heen, ja met allen, die met 
mij op trokken. Het was voor mij een 
vreugde om anderen In hun nood, of zorg 
bij te staan. Wanneer ik mij zelf aan an
deren had gegeven, keerde ik weer rijker 
naar huis terug. Wanneer ik zelf In nood 
verkeerde, zocht Ik samen met Gerhard 
mijn kracht bij U, God. Maria, de Moeder 
van Uw Zoon, was mijn toevluchtsoord. 
Dan herinnerde ik mij de tekst bij haar 

beeld: .. Kom de Smartenmoeder vragen 
hoe gij uw eigen leed kunt dragen". 
Ruim een jaar geleden stond mijn leven 
op het spel. Met Gerhard heb ik aan
houdend gebeden: .,Heer, geef dat ik 
mag leven". Ik vertrouwde vast, dat Gods 
hand ook hierin kan sturen. Tevens pro
beerde ik te bidden: ,,Heer, Uw wil ge
schiede". 
Toen mijn lichaam geen enkele weer
stand meer had, moest mijn hart de pijn
lijke boodschap verwerken: ,,Gerhard 
leeft al bij de Heer". Dat was een zeer 
moeilijk ogenblik. . 
Nu ik terug zie op mijn leven, dank 1k 
allen, die bij ziekte en gezondheid graag 
bij ons waren en met ons meeleefden. 
Wij allen, die haar lichaam begeleiden 
naar het graf, proberen haar na te vol
gen in haar geloof en vertrouwen. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Maria Aleida Welhuls, zeg
gen wij u allen hartelijk dank. 

Familie Welhuis 
Familie Wigger 

Beuningen, oktober 1980 




