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In dankbare herinnering aan 

Hermanus Johannes Wigger 
echtgenoot van 

Aleida Maria Heerink 
Hij werd JO september 1911 in de Mekkelhorst 
geboren. Op 17 december 1989 overleed hij 
na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der zieken. Op 21 december d a.v. hebben 
wij tijdens de viering van de H. Eucharistie 
afscheid van hem genomen waarna we hem 
ter ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof 
te Denekamp. 

Hoe groot de verslagenheid ook is na het 
heengaan van mijn lieve man. onze vader 
en opa. des te groter is onze dankbaarheid 
dat wij hem in ons midden mochten hebben. 
Herman werd geboren als jongste van een 
gezin met zes kinderen. Een paar maanden 
daarvoor was zijn vader overleden. waar
door zijn moeder alleen de zorg voor hen 
droeg. Na verloop van tijd verliet iedereen 
het ouderlijk huis en bleven Herman en 
zijn moeder samen. Zij stierf en na enkele 
jaren van alleen zijn trouwde hij op 19 mei 
1943 met Lida. Uit hun huwelijk zijn acht 
kinderen geboren. Naast hard werken was 
er nog tijd voor spelletjes en de zondagse 
fietstochtJes. Hij was een lieve en zorgzame 
vader die altijd belangstelling had voor het 

gezin. Ook in het maatschappelijk leven was 
hij actief en een graag gezien man die 
duidelijk zijn mening gaf maar een ieder 
in zijn waarde liet. 
Zijn geloof en het vertrouwen in God en 
Maria waren qroot. Vaak ging hij naar 
Kevelrer en samen met mama is hij naar 
Lourdes geweest. Hij zei vaak tegen ons: 
"Als jullie de kans krugen moet je daar een 
keer naar toe gaan'. 
Hij was een trouwe kerkbezoeker en toen 
dat niet meer ging luisterde hij samen met 
mama via de kerkradio naar de H. Eucha
ristieviering. 
Hij was voor mama de man die door zijn 
liefde en eenvoud onmisbaar was. Ruim 46 
jaar waren ze gelukkig getrouwd. Samen
werken op de boerderij met mama. de kin. 
deren en later de kleinkinderen gaven hem 
veel vreugde. 
De afgelopen jaren heeft hij nog volop 
kunnen genieten van het tuinieren en de 
natuur. Wij houden hem graag zo in onze 
gedachten. Hij kon moeilijk afscheid nemen 
van ons en wij van hem. 
Dat hij ruste in vrede . 

De familie Wigger dankt U voor uw belangstelling en 
medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlUden van 
mijn lieve man en onze vader en opa. 

Beuningen, december 1989 




