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In liefdevolle 
herinnering aan 

Marinus Lambertus 
Wiggers 

echtgenoot van 
GERDA BENERINK 

Hii werd geboren op 30j1111i 1935 te Deurningen. 
Op 14 juli 1962 trouwde hij met Gerarda Aleida 
Be11eri11k. Samen krege11 zij drie dochters, drie 
schoo11zo11e11 en tot hun grote blijdschap ook 

7 kleinkinderen. Na tien dagen va11 ziekte is /Jij in de 
11ac/Jt va11 I december 2004 in het Streekzieke11huis 
Midden Twe11te te llengelo oi•er/eden. Wij hebben 
afscheid van hem genomen tijdens een plechtige 

uin•aartvieri11g in de parochiekerk te Deumillgen op 
zaterdag 4 december d.o. v. waarna wij hem te ruste 

hebben gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Na de MULO ging Marinus aan het werk op de 
boerderij van zijn ouders. Hij was de oudste in een 
groot gezin en zijn hulp was dan ook zeer welkom. 
Om wat extra's te verdienen ging hij ook aan het werk 
als huisslachter. Maar na vele huisslachtingen besloot 
hij om samen met zijn vrouw Gerda een eigen 
slachterij en slagerij te beginnen. Zo heeft hij vele 
jaren met grote inzet gewerkt voor zijn gezin. 
Zijn ontspanning vond hij in de diverse uitstapjes en 
de vele stedentrips, maar ook de rripjes die hij maakte 

met ma en waarbij ze samen aten uit de kofferbak van 
de auto. Hij kon mateloos genieten van de jacht en het 
was zijn lust en zijn leven om de dieren rondom het 
huis te verzorgen. En deed deze verzorging dan het 
liefst samen met zijn kleinkinderen want die 
betekenden veel voor hem. !lij was er altijd als er een 
probleempje was; niets was hem teveel. Hij wist altijd 
raad. Het ontbrak ons aan niets en ook tegen de 
kleinkinderen kon opa nooit "nee" zeggen. Hij hechtte 
veel waarde aan zijn geloof. Hij zag altijd het goeie in 
mensen. Hij was vergevingsgezind; hij had een 
humoristische kijk op dingen. Een van zijn uitspraken 
was bijvoorbeeld: "Ie mot oe nig van tevoren bang 
maken, dan hej het al half verleur'n." 
Deze herinneringen behoren tot de vervlogen tijden. 
Geheel onverwacht, teiwijl het eigenlijk wat beter leek 
te gaan is hij na een kortstondige ziekte van ons 
heengegaan. 

Bedankt Marinus, voor alje liefde in de afgelopen 
jaren, bedankt dat je er altijd voor ons was. 
Wij willen i11 jo11w voetsporen verder gaan. 

Wij willen u bedanken dat u in deze moeilijke tijd een 
steun en toeverlaat bent geweest. Uw medeleven is 
voor ons zeker tot grote steun en troost. 

Gerda Wiggers • Benerink 
Kinderen en kleinkinderen 

Deumingen, 4 december 2004 
Deumingersrraat 48b 




