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In liefdevolle herinnering aan 

Gerhard Wigger 
echtgenoot van 

Truus Hooge Venterink 

De Lutte 
5 juli 1918 

Losser 

26 april 2006 

Pa werd geboren op 5 Juli 1918 en groeide, als een na 
oudste kind, op In een gezin van 13 kinderen. Armoede 
was niet vreemd destijds en al heel jong moest hij aan 
het werk om mede voor zijn broertjes en zusjes te zorgen. 
Vroeg ging hij elke ochtend op de flets de deur uit om 
al snel uit te groeien tot volleerd timmerman. 
In de moeilijke oorlogsjaren leerde hij ma kennen en 
met haar bouwde hij in de strenge winter van 1946· 
1947 "'t Nuske~ hun huisje aan de Essenweg. ä! trouwden 
en na 12 jaar huwelijk kregen ze binnen één jaar bjd 
een dochter en een zoon. 
Werken was zien en leren. Zijn grote liefde was hout· 
bewerking maar ook sleutelen aan auto's en motoren. 
Van vele markten was tij thuis. Hij was op en top techneut, 
zelfs~ Overal wist tij we wat op te bedenken. Zijn 
"handtekening• liet hij dan ook in menig huis achter. 
Af en toe ging er wel eens, heel lachwekkend, wat mis. 
Bijvoorbeeld bij het maken van de waterleiding in onze 
kelder raakte hij de hoofdleiding. Binnen de kortste 
keren liep de kelder vol en kon hij, met de sinaasappels 
en appels drijvend tussen zijn benen, nog net op tijd 
het droge bereiken. Ma had het soms niet meer. Altijd 
was er wel wat met hem te beleven. 
Veel verdriet had hij toen •oons ma" 5 Jaar geleden 

Ollel'leed, de glans was eraf, hij voelde zJch erg alleen en 
leed onder beperlongen die de ouderdom met zich mee 
bracht. Algauw kon hij zijn grootste hobby "werken• 
niet meer uitoefenen en kreeg zijn leven een andere 
wending. De Essenweg op en neer wandelen met de 
honden, pijpje roken maar daar bleef het dan ook bij. 
2 jaar geleden kwam hij in het ziekenhuis met een 
heupfractuur. 
Na de operatie en revalidatie daaruit volgend ging 
het vooral ook geestelijk bergafwaarts. Hij kreeg een 
nieuwe woonplek In het verpleegtehuis de Oldenhove 
10 losser. 
Toen een aantal maanden geleden opnieuw een 
heupfractuur volgde gaf hij de moed op. 
'Tls mooi wes, ik bin oald genog" waren zijn woorden. 
HIJ werd zwakker en zwakker. 
Nu heeft hij het laatste stukje "Essen"· weg bereikt .. ... rust 
1n hJf en leden .... weer bij ma ... en ..... het is goed 
zo. 

Lieve zorgzame pa en opa. Je blijft In onze gedachten. 
Dank je wel voor dat wat je ons hebt gegeven. 

Rust zacht. 

Voor al UW blijken van medeleven danken wij u van harte. 

Marja en Luc 
Manon en Rik, Rick 

Hans en Jolanda. 

De Lutte, mei 2006 




