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Blijft in uw gebed gedenken 

JOSEE WIEGINK. 

Geboren te Klein- Agelo 10 maart 1952: door 
<'<'Il noodlottig ongeval te Raalte overleden 27 
december 1983. In de kerk van de H.H. Si
mon e,1 Judas te Ootmarsum, werd voor haar 
de gezongen Uitvaart gehouden op 30 dec. 1983. 

Ze groeide op te middt'n van haar familie in 
Klein - Agelo w.>ar ze een fijne jeugd heeft ge
had. De harste jaren zijn voor haar zeer moei 
liJk geweest. Ze heeft gevochten met en tegen 
de problemen die het leven haar brachten. vaak 
alleen. 
Want terwijl zij zelf alles voor iedereen over 
had, kon zij de hulp die haar van alle kanten 
geboden werd vaak moeilijk aanvaarden. 

Nu is zij van ons heengegaan, maar wij ver
trouwen en bidden dat de liefdevolle God haar 
in de hemel het geluk mag geven dat zij de 
laatste jaren in haar aardse leven niet kon vin
den. 

Ze was haar laatste jaren op zoek naar een 
dragelijk leven waarbij de zin : .Jij alleen kunt 
het doen, maar je kunt het niet alleen· . een 
grote rol voor haar sp(·ddc. 

Beste Leo, pa en ma. broers en zusjes en ver
dere familieleden, vrienden en bekenden, ik 
dank jullie hartelijk voor alle zorgen dil' jullie 
om mij hebben gedragen, voor alle liefde die 
jullie mij hebben gegeven. voor alle daden 
waarmee jullie mij hebben bijgestaan. 

Mede hierdoor kende mijn leven de laatste tijd 
ook momenten waarbij ik kon genieten van het 
leven, de mensen om mij heen en de natuur. 

Moge God ons helpen bij het dragen van het 
verlies van Josee. onu lieve vriendin, dochter, 
zus, schoonzus en tante. 

Heer, moge z ij nu de rust vinden die zij zolang 
gezocht heeft . 

De familie Wiegink eo de familie Nijhof 

danken U allen hartelijk voor uw medeleven. 




