
ty,et een gevoel van grote dankbaarheid 
denken wij terug aan 

Jo Wigger-Bouwhuis 

sedert 10 december 1976 weduwe van 
Jan Wigger 

Zij werd geboren op 13 juli 1909 te 
Gelsenkirchen. Na reeds eerder voorzien te 

zijn van het H. Sacrament der Ziekenzalving, 
is zij vol overgave en in vo lle rust van ons 

heengegaan op 30 december 2000. 
Na de plechtige gezongen uitvaart werd zij op 

3 januari 2001 op het R.K. Kerkhof te 
Deurningen ten grave gedragen. 

t 
Zij was een vrouw en moeder die zich met 
bewonderenswaardige inzet in haar leven heeft 
gered. Ze was lief en zorgzaam voor velen. 
In haar jeugd verzette ze al heel wat werk in 
verschillende betrekkingen. 
Op 24 oktober 1939 trouwde ze met Jan Wigger 
de kapper, waar zij 37 jaar innig gelukkig mee 
was . Zij schonk het leven aan 1 zoon en 4 
dochters. 

Na de dood van haar man, kreeg ze veel steun 
van haar kinderen en later de kleinkinderen . 
Vooral van Harold, die elke dag wel even bij haar 
kwam om "kevertjes" te gooien of voetbal te kij
ken . Haar gezondheid werd steeds zwakker 
alhoewel ze dat niet zo duidelijk liet blijken'. 
Geestelijk was ze nog heel goed; ze vergat geen 
verjaardagskaart voor haar kleinkinderen en 1 O 
achterkleinkinderen. 
Van de kerkradio heeft ze veel gebruik gemaakt 
toen ze zelf niet meer naar de kerk kon gaan. Na 
de H. Mis op zondag kwamen de kinderen bij 
haar om een kaartje te leggen, nog tot aan de 
laatste zondag toe. Ze kon het maar moeilijk 
aanvaarden, dat ze het huishoudelijk werk aan 
haar dochters moest overlaten. En om toch iets 
om handen te hebben, pakte ze maar haar 
puzzelboek. In haar gebeden vroeg ze vaak aan 
Onze Lieve Vrouw Van Altijddurende Bijstand om 
haar te verenigen met haar man. 

Moeder, Oma en kleintje Oma, bedankt voor 
alles wat u voor ons heeft gedaan. Rust nu. 
samen met Vader, in het Huis van God, waar 
jullie gelukkig mogen zijn. 

iedereen, die ons tot steun is geweest bij het 
overlijden van onze lieve Moeder, Oma en 
kleintje Oma willen we hartelijk bedanken. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


