
Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS HENDRIKUS WIGGER 

echtgenoot van 

Maria Aleida Welhuis 

Hij werd 20 juli 1920 te Beuningen (Ov.) 
geboren. Op 24 oktober 1980 is hij plot
sel ing gestorven. Na de Uitvaartmis op 
28 oktober 1980 te Beuningen hebben we 
zijn lichaam begraven op het kerkhof, 
waar hij zo veel zorg aan heeft besteed. 

Beste Marie, meer dan een jaar worstel
de ik al met de gedachte, dat ik jou, 
mijn dierbaarste bezit, spoedig aan God 
moest afgeven. We hebben samen heel 
veel gebeden om het behoud van je ge
zondheid. Met een kaars in de hand heb
ben we samen Maria zeer vaak te hulp 
geroepen. Soms was er een kort mo
ment van hoop, dat het kwaadaardig pro
ces werd stilgelegd. Daarna voelde ik 
met des te meer bezorgdheid, dat God 
van mij berusting en overgave vroeg. 
We hebben elkaar in liefde gevonden en 
heel veel van elkaar gehouden. Op 22 
mei 1951 hebben we samen Gods hulp 
gevraagd voor ons leven. Dat gebeurde 
in onze nieuwe parochiekerk. Dat huis 
van God was ons zeer dierbaar. We wis
ten toen nog niet, wat God voor ons had 
weggelegd. Jij en Ik, we waren zeer ge
hecht aan dat huis van God en aan de 
hele parochie. We gaven onze steun aan 
de zang in de liturgie. Dat huis van God, 
van binnen en van buiten, lag ons net 

zoveel aan het hart, als ons eigen huis; 
Ja, nog meer; wanneer droefheid of zorg 
ons kwelde, was het huis van God de 
plek van rust, troost en steun voor ons 
hart. 
Het zwaarste moment in mijn leven was 
het uur, dat ik jou, nog levend, uit ons 
huis moest laten wegdragen. Dat heeft 
mijn hart gebroken. Eén gedachte troost 
mij: we zullen elkaar spoedig bij de 
Vader weerzien. 
Beste Marie en An, jullie dank Ik bij
zonder voor je trouwe hulp en samen 
zijn. 
Wij allen, die rondom deze familie ge
leefd hebben, getuigen éénstemmlg: .,Ziet, 
hoe ze elkaar liefhebben". 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden bij het plotseling overlijden 
van mijn lieve man, broer, zwager en 
oom, zeggen wij u hartelijk dank. 

M. A. WIGGER - WELHUIS 
Marle en An Wigger 

Beuningen, oktober 1980. 




