


Until such time as given by himse/f 
no life begun 
wil/ end 
on earth 
and ending there 
much greater lite again 
marks a 
new beginning 

Ter dankbare herinnering aan 

AGNES ALBERTHA ARENDSEN 

weduwe van 

Albertus Wigger 

Ze werd geboren te Weerselo op 5 juli 
1905, en overleed in verpleeghuis "Olden
hove" te Losser op 10 november 1988. 
Op 15 november hielden we de uitvaart 
voor haar in de Emmausparochie te Olden
zaal, waarna de crematie volgde in Usselo. 

Ze was een fijne moeder voor haar drie 
kinderen. Met haar zorg en haar gastvrij
heid schiep ze een blijvende band in het 
gezin, en is ze ook voor haar zes klein
kinderen en 3 achterkleinkinderen een 
lieve oma geworden. Naar haar omgeving 
toe bewaarde ze graag wat afstand, maar 
waar het nodig was stond ze klaar om 
daadwerkelijk te helpen. 
In 1975 overleed haar man na een korte 
ziekte. Ze verwerkte dat in stilte voor 
zichzelf. Hoogtepunten in haar leven waren 

zeker ook de bezoeken aan haar dochter 
Rie in Canada. Ze was gelukkig dat de 
afstand steeds gemakkelijker te overbrug
gen viel. Ze vocht ervoor om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven . Dat werd 
steeds moeilijker omdat ze vergeetachtig 
werd. Er brak een periode aan van toe
nemende trouwe zorg van de kinderen 
voor haar. Vanaf 1985 vond ze liefdevolle 
verzorging op de "Mariahof" en het laatste 
halfjaar in verpleeghuis "Oldenhove" . Tot 
het einde bleef ze een lieve vrouw. 
Nu ze vredig is gestorven bidden wij ver
drietig maar vooral ook dankbaar: 
Geef uw toekomst en uw trouw aan onze 
gestorvene. Wij kunnen niet geloven dat 
haar leven vergeefs voorbij is gegaan, en 
dat alles wat zij voor ons betekend heeft, 
nu verloren is en voorbij. Maar wij vereni
gen ons met het geloof waarin ze zelf aan 
U heeft vastgehouden ten einde toe, aan U, 
haar God en onze God, die voor ons leeft, 
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Voor uw hartelijkheid en medeleven be
toond tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze moeder en oma, betuigen 
wij onze oprechte dank. 

Rie - Chris 
Jan - Annie 
Betsy - Gerrit 
Klein- en achterkleinkinderen 


