
In gelovige en dankbare herinneringen aan 

JOHAN WIGGER 

Hij werd geboren op 26 april 1932 te Weerselo 
en door het H. Doopsel in de St. Remig1uskerk 
aldaar 1n Gods Kerk opgenomen. Op 10 mei 
1961 sloot hij zijn levensverbintenis door het 
Sacrament van het Huwelijk in de kerk van de 

H. Plechelmus te Deurningen met 

GERDA LEGTENBERG 

Geheel onverwachts overleed hij thuis op 3 
augustus 1985. Op 7 augustus d.o.v. tijdens de 
plechtige gezongen Requ1emm1s 1n de paroc
hiekerk van de H. Plechelmus te Saasveld 
hebben wij afscheid van hem genomen en zijn 
lichaam op het kerkhof aldaar toevertrouwd in 
geloof aan de glorievolle verrijzenis van de 
doden. 

De ondervinding heeft ons v:eer geleerd, dat 
de mens nog uur, nog plaats weet, wanneer of 
waar, de dood hem kan overvallen. Zo ook 
deze dierbare overledene nooit iets te hebben 
gezegd dat hij zich niet goed voelde en zo op
eens de dood. Een groot verdriet als je je man 
en papa zo opeens moet verliezen, die altijd zo 
gezorgd heeft voor zijn gezin, want werken en 
:-1~g eens -..verken zo 1."./2.S h:j. Ook cp de b:: 
wuste dag van zijn overlijden te Borne voelde 

hij zich niet goed en bij zijn thuiskomst sprak 
hij nog tot z'n vrouw, ik ben niet goed, en een 
moment daarop werd hij door een acute hart· 
aanval getroffen onder de ogen van zijn vrouw 
en kinderen, verschrikkelijk. Een leven van 
liefde en zorg is nu opeens afgesloten, maar 
met grote oan1<oaarne10 kunnen w1J die acnter
blijven altijd terugdenken aan wat hij voor ons 
is geweest heeft betekend en heeft nagelaten. 
Het zelf opgebouwde bloeiende loodgietersbe
drijf dat hij met zijn zoon runde en wat hem zo 
dierbaar was, moest hij zo ineens achterlaten. 
Mijn dierbare vrouw. voor u rust nu de zware 
taak het gezin, de begeleiding van de kinderen 
en het bednjl. Beste 1<1nderen houdt mama al
tijd in ere, help en troost haar in moeilijke da
gen en wees altijd een grote steun voor haar. 
Het leven gaat verder, bemind God uit geheel 
uw hart, en God zal altijd met u zijn. Beste fa. 
milie wees altijd een troost voor hen die zo on
verwachts moesten achterblijven. Moge hij nu 
leven bij God in eeuwige vrede. 

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw medele
ven, betoond biJ het plotselmg overlijden van 
m11n lieve man, onze zorgzame papa en opa. 

Gerda Wigger-Legtenberq 
Kinderen, behuwd- en kleinkind 
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