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In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Wigger 

weduwe van 

Franciscus Hermannus Oude Griep 

Zij werd geboren op 4 oktober 1902 te Lattrop 
en overleed, tijdig voorzien van het H. Sacra
ment der Zieken, in het verpleeghuis "Gerardus 
Majella" te Denekamp op 11 maart 1995. 
Biddend hebben wij 15 maart afscheid van haar 
genomen in de St. Josephkerk te Noord Deur
ningen, waarna we haar bij vader te ruste heb
ben gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

" Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Ze staat 
op als het nog donker is, zorgt voor het eten van 
heel de familie. Ze pakt het werk krachtig aan, 
ze is onvermoeibaar". (naar Spreuken 31) 

Deze woorden uit de H. Schrift zijn wel bijzon
der van toepassing op ilet lange vruchtbare le
ven van onze moeder en oma. Ze was moeder 
van vier kinderen, oma van 16 kleinkinderen en 
6 achterkleinkinderen. 

Ze heeft dag en nacht klaargestaan voor haar 
gezin en het toendertijd kleine boerderijtje. 
Ze beleefde veel plezier aan het verzorgen van 
de dieren, terwijl vader en de jongens _klompen 
maakten. Ondanks het vele werk was iedereen 
welkom om een kopje koffie te komen drinken 
in 't Brook. 

Na een huwelijk van ruim 55 jaar overleed haar 
man. Haar lichamelijke conditie ging langzaam 
achteruit en 13 jaar geleden werd ze opgeno
men in het bejaardenhuis "Gerardus Majella" 
te Denekamp. Hier werd ze al die jaren liefde
vol verzorgd. Ze kon zich prima aanpassen en 
had veel schik met de "zusters". Omdat ze 
steeds meer verzorging nodig had is ze pasge
leden "verhuisd" naar de verpleegafdeling. 

Rustig en vredig is zij nu ingeslapen en wij mo
gen erop vertrouwen dat God haar bij zich heeft 
opgenomen in Zijn Vaderhuis, waar plaats 1s 
voor velen en zij voor eeuwig met vader geluk
kig mag zijn. . 
Wij vragen God dat Hij haar de beloning wil 
schenken voor alles wat zij voor ons gedaan 
heeft. 

Wij danken U allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van onze moeder en 
oma. 

Familie Oude Griep. 




