
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA EUPHEMIA WIGGER 

Zij werd geboren op 28 augustus 1912 te 
Beuningen (Ov.). Zij ontving de zieken
zalving en is op 21 oktober 1986 te Beu
ningen (Ov.) overleden. Op 25 oktober 
1986 hebben we samen de Maaltijd van de 
Heer gevierd. Daarna is haar lichaam 
begraven op het parochiekerkhof te 
Beuningen (Ov.). 

Goede Vader, nu Ik na zoveel jaren terug
zie op mijn leven, ben ik U zeer dankbaar 
voor al het goede, dat ik in die 74 Jaar 
heb ontvangen: een goede vader en moe
der. een broer en zusters, een eenvoudige 
en gelovige opvoeding in de vertrouwde 
geloofsgemeenschap van Beuningen. Je 
denkt er zo weinig over na, maar dit alles 
is een grote zegen en een bijzonder voor
recht. Wat mij persoonlijk heel veel vreug
de heeft gegeven in mijn leven, dat was 
ons eigen huis aan de Beunlngerstraat. 
In al die jaren heb ik dagelijks gevoeld 
en ervaren. wat het zeggen wil : te wonen 
in een eigen huis. Wat was Gerard en 
Marie met mijn zus en ik bezorgd voor 
ons huls, het erf, de broeikas en de tuin. 
Ja, toen begreep ik nog beter het ge
zegde: Eigen haard Is goud waard. Nu ik 
terugzie op al die jaren en dit alles door 

mijn geest laat gaan, ben ik ook buren, 
vooral de naaste buren bijzonder dankbaar 
voor hun bijstand, hun voortdurende zorg 
en hulp. Vooral toen ik alleen kwam te 
staan en niet meer zo goed uit de voeten 
kon, hebben zij mijn levensvreugde zeer 
verhoogd en verdiept. Want ik voelde mij 
nergens anders thuis dan in mijn eigen 
huis, hoe gebrekkig ik ook was. 
Goede Vader, dit alles wijst op een be
voorrechte plaats, die ik zonder mijn ver
dienste bij U had; zoveel vreemdelingen 
en vluchtelingen zwerven over de wereld 
zonder huis of zonder dak boven hun 
hoofd. Dit alles is voor mij een vinger
wijzing, dat ik nu op weg ben naar uw 
Vaderhuis, waar ik voor altijd met Gerard, 
Marie, en mijn zus mijn thuis mag vinden. 
Goede Vader, Gij zijt In dit alles zo goed 
voor mij geweest; vergeef mijn fouten en 
tekortkomingen. En u allen, familie, buren 
en bekenden, nogmaals bedankt voor 
alle goede zorgen. 

Voor uw blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van 

Johanna Euphemla Wlgger 

zeggen wij u hartelijke dank. 
De Familie 

Beuningen, oktober 1986 




