
In dierbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Wigger 

Jan werd op JO april 1924 in Denekamp geboren. 
Hij overleed op 10 mei 2008 in het verpleeghuis 

Oldcnhove in Losser. 
Op 16 mei 2008 hebben we hem, 

na een uitvaartdie,~~t in de Maria Geboortekerk te Losser 
naar het crematorium te Usselo begeleid. ' 

Wolken bouwen zich op ... zullen schaduwen verwerven 
Pa werd geboren in Denekamp. Na de lagere schooltijd 
ging hij werken als bakker. Hij was 16 toen de oorlog 
uitbrak I let werken in Lohne en Nordhom en de 
contacten met de Duitsers en het verzet, maakten 1,.'l'Otc 
indruk. Het was de bron van vele spannende verhalen over 
~ijn belevenissen in die tijd. Een tijd die onuitwisbare 
sporen in zijn geheugen achterliet. 

Wolken drij,•en voorbij ... ,·enormen zichzelf 
Na de bevrijding kreeg het leven van pa een andere 
wending. Zijn leven werd serieuzer en hij speelde al met 
de gedachte ooit voor zichzelf te willen beginnen. 
Om zich te vormen en te scholen volgde hij allerlei 
cursussen. 

Kleuren, die ,·eranderen ... aan't bemelge"elf 
In 1955 le,:rde hij ma kennen. De liefde was serieus. in 
1958 trouwden ze en ze begonnen een zaak in Losser. 
Doordat pa thuis werkte, speelde hij een grote rol in onze 
opvoeding. Hij deed veel met ons, zijn drie jongens. 
Hij 1,.'Îng met ons de Zandbergen in, met ons vissen en mee 
naar de waterpolo. Niets was teveel! 

Begin jaren '80 trok hij zich samen met ma geleidelijk 
terug uit te zaak. ln 1983 gingen ze aan de Hofätraat 
wonen. waar ze ruim twintig jaar samen konden genieten 
van hun pensioen. Intussen kwamen er kleinkinderen. 
Pa was dol op hen. llij vertelde ze over de natuur én net 
als aan zijn eigen zonen vertelde hij over de fascinerende 
wolken aan de hemel die steeds maar vcr.inderen en steeds 
andere kleuren hebben. "AJs je op je rug in het gras g;iat 
liggen", zo zei hij, "kun je er in je fantasie van alles van 
maken". 
De grootste hobby van pa was zijn tuin. 

Net als het leven ... dat eindigt in stenen 
Kerst 2005. Een hen.cninfarct ontnam pa zijn mobiliteit en 
hij moest na verloop van tijd steeds meer inleveren. Dit tot 
zijn grote frustratie. Hij zei regelmatig: ''Ik wou dat ik nog 
w jong was als jij". Na enkele ziekenhuisopnames ging pa 
naar Oldenhove in Losser. Dichtbij zijn J;.'Czin en de plek. 
waar hij de gelukkigste Lijd van zijn leven doorbracht. 
Zijn onvcr,.cuelijkheid verschafte hem daar nog een tijd 
lang de energie om aan het leven vast te houden. Pas in de 
laatste weken gaf hij aan "dat het goed geweest was". 

Net als wolken, die voorbij drijven met fantasieën en 
kleuren en ,erdwijnen aan de horizon ... 
Pa, als we zo dadelijk buiten komen, kijken we even naar 
boven ... 

Wij danken u hartelijk voor uw blijken van medeleven 
tijdens het ziekbed en na het overlijden van Jan. 
Uw steun betekent veel voor OJts. 

Willy Wigger-Kellerhuis 
kinderen en kleinkinderen 




