
Voor Uw blijken van deelneming , betoond na 
het overlijden van mijn geliefde man en on1e 
vader en grootvader, 1eggen wij U on1e op· 
rechte dank. 

H. A. Wiggers·Siemerink 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (OJ, juni 1972 
Oude Postweg 113 

lvfoge dit voor U een dankbare 
herinnering zijn aan 

JOHANNES MARINUS WIGGERS 

vanaf 3 september 1925 de liefdevolle 
echtgenoot van 

Hendrika Aleida Siemerink 

Hij werd geboren te Weerselo op 31 mei 1899. 
In eerlijke dienstbaarheid heeft hij 1ijn le ven 
besteed voor God en voor 1ijn medemensen. 
Vooral voor zijn vrouw en zijn 9e1in zette hij 
1ich helemaal in. In a lles nauwge1et, was hij 
het vanxelfsprekende voorbeeld voor 1iin kin· 
deren. Ook door 1ijn medewerkers, waar hij 45 
jaar mee samenwerkte, werd hij gewa<lrdeerd 
om 1ijn innemende persoonlijkheid. Daarom was 
hij ook een echte kindervriend , heel bijzonder 
voor zijn eigen kleinkinderen die graag met hem 
speelden. Voor iedereen had hij tijd voor een 
gesprekje, meestal met humor doorweven. De 
kracht voor dit welbestede leven putte hij uit 
een eerlijk en diep geloof in God . Hij xag zijn 
Schepper in de natuur en in zijn tuin, die hij 
met veel toewijding verzorgde. lvfaar ook in 
een vertrouwvol gebed thuis en in de kerk gaf 
hij zijn leven aan de Heer. Dit geloof gaf hem 
kracht tijdens 1ijn ziekte. Daarom kon hij ook 
rustig de dood tegemoet gaan, omdat hij leef. 
de in het vertrouwen, dat zijn God hem door 
de dood naar nieuw leven 1ou brengen. Gesterkt 
door de sacramenten der kerk, is hij 20 in alle 
ru st overleden op 18 juni 1972. Nadat we God 
in de 0 . L. Vrouwekerk gedankt hadden voor 
dit prachtige leven, hebben we hem op 22 juni 

te rusten gelegd op het r. k. kerkhof 
te Hengelo (OJ . 

Goede God , wij danken U voor het leven van 
Johannes en voor zijn goedheid en liefde. Moge 
hij leven in uw nabijheid en zo onze voorspreker 
zijn bij U, opdat wij in hetzelfde geloof Uw wil 
mogen doen al le dagen van ons leven. Amen. 


