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Wil in dankbaarheid gedenken 

Karl Nicolaus van den Biggelaar 

Geboren te Bocholt op 18 februari 1914. 
Sinds 30 mei 1971 weduwnaar van 

Catharina Westerhof 

Gesterk1 door het H. Sacrament der zieken in de 
vrede van Christus overleden in het M.S.T. te 

Enschede op 11 november 1997. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van 't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug hebben we 

zijn lichaam ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Enschede. 

Onze goede vader en lieve opa heeft een heel 
zorgzaam leven gekend. 
Na eerst werkzaam te zijn geweest in de textielin· 
dustrie en in Hotel Bad Boekelo, heeft hij zich 
vooral verdienstelijk gemaakt als beheerder van 
het parochiehuis van de St.Jozef. 
Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor zijn ge· 
zin. 
De vroegtijdige dood van moeder, met wie hij zo 
gelukkig was, betekende een grote schok in zijn 
leven. 
Zij betekende álles voor hem! 

Na een periode van intens verdriet ontmoette hij 
een vriendin van vroeger, Alie de Vries, die hem 
wist te stimuleren om weer verder te gaan. 
Door de vele wandelingen, die ze samen maakten, 
hun fietstochten en vakanties heeft hij toch nog 
een aantal mooie jaren gehad. 
Hij was trots op z'n kinderen en kleinkinderen, 
dankbaar voor alle meeleven, maar tegelijk ook al· 
tijd bekommerd om maar niemand tot last te zijn. 
Daarom vestigde hij zich al vrij vroeg in 't Dr. 
Ariênstehuis, waar hij 12 jaar woonde en men hem 
waardeerde om zijn opgewekt karakter, zijn luiste· 
rend openstaan voor anderen en zijn dienstbaar· 
heid. 
Hij was een diep gelovig man, die tot het laatst toe 
trouw zijn kracht bleef zoeken in het gebed en bij 
Christus in de Eucharistie. 
Hoewel hij nog hield van het leven, hield hij er ook 
rekening mee op-weg te zijn naar God, zijn 
Schepper. 
Wij vertrouwen daarom, dat Christus' belofte nu 
ook voor hem in vervulling zal gaan: "Goede 
knecht, over weinig waart ge trouw, over veel zal 
Ik U aanstellen: ga binnen in de vreugde van Uw 
Heer.· (Mt.11 ,25) 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en ter 
gedachtenis aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen 


