
In dankbare herinnering aan 

HERMAN GERHARD ANTON WIGBELS 

echtgenoot van 
PETRONELLA JOHANNA ENSING. 

Hij werd geboren op 21 augustus 1904 
te Alstätte. Voorzien van het sacrament 
van de zieken is hij op 3 december 
1979 te Enschede overleden. Na de uit
vaartmis in de Mariakerk op 6 december 
d.a.v. hebben wij afscheid van hem ge
nomen in de aula van het crematorium 

te Enschede. 
Het sterven van een dierbare vervult 
ons met droefheid, het is een verbreken 
van menselijke banden. Dit temeer wan
neer iemand, die veel voor ons bete
kent, onverwacht van ons heen gaat. 
Dit is met vader het geval. 
Hij was een plichtsgetrouw man in al 
zijn doen en laten; niet krampachtig 
voor hemzelf of hinderlijk voor anderen. 
nee, dit was hij vanzelfsprekend en hij 
bleef een openhartige, opgeruimde. al
tijd bereidwillige man. ook in zorgelijke, 
moeilijke omstandigheden en deze zijn 
hem niet bespaard gebleven. Daarvoor 
ondervond hij verdiende waardering van 
ons en zijn omgeving, waarvoor hij echt 
dankbaar was. 

Hij leefde mee met het wel en wee van 
zijn kinderen, was een hartelijke opa 
voor zijn kleinkinderen. Maar boven 
ieder ging moeder, daar was hij gek 
mee, voor haar was hem niets te veel. 
Een veel betekend gezegde van hem 
als hij moeder reed in het wagentje : 
"En zo gaat ons leven heel kalm voor
bij. ik hoop dat ik het nog jaren mag 
doen". 
Godsdienstig als hij was, putte hij kracht 
uit zijn rotsvast geloof. Daarin blijven 
wij met hem verbonden. 
Laat ons bidden : 
Goede Vader in de hemel, dankbaar 
gedenken wij Herman Wigbels, zo nabij 
op onze levensweg geplaatst. Herinner 
U zijn naam, van mensen ontvangen. 
maar die geschreven staat in de palm 
van Uw hand. Moge hij vergeving on
dervinden van zijn menselijke onvol
komenheden en van U vernemen : 
Goede en trouwe dienaar, ga binnen 
in de vreugde van uw Heer. 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand. wees zijn voorspraak. 

Uw medeleven en deelneming stelden 
wij zeer op prijs en danken U daarvoor. 

P. J. Wigbels-Ensing 
Kinderen en 
kleinkinderen. 




