
,, Ik blijf bij u, 

indien ik in uw hart mag leven". 



t 
Gelovend in de Heer blijven wij denken 

aan 
JOHANNA ALEIDA HARMSEN 

weduwe van 
JOHANNES HERMANUS WIEGGERS 

Geboren 2 mei 1906 te Bredevoort, en, 
na gesterkt te zijn door 't H. Sacrament 
der zieken, overleden in het ziekenhuis 

,. te Lichtenvoorde 22 oktober 1970. Wij 
hebben haar ter ruste gelegd op 't paro
chieel kerkhof van Mariënvelde 26 okto
ber d.a.v. 

Wij staan verbijsterd nu ook deze een
voudige zorgzame moeder, slechts enige 
maanden na de dood van haar man en 
onze vader, uit ons midden is heenge
gaan. Als mens lijkt een bevredigend 
antwoord op ons vragen bijna niet mo
gelijk ! Doch als gelovigen en vooral als 
kinderen van God, willen wij Christus 
woorden stil en eerbiedig herhalen : 
,,Niet ónze w il Vader, doch de Uwe ge
sch iede!",,.,!n feite ku nnen wij God noo it 
genoeg danken dat wij zulk 'n toegewij
de en liefdevolle moeder mochten be
zitten. In overtuigend geloven heeft zij 
gelee_fd en gewe1·kt ; in overgave en on
begrijpelijk geduld geleden ; in vertrou
wen gaf zij haar leven aan dé zorgen 
van de Meester die zeide : ,,Ik ben het 
eeuwige leven, wie in Mij gelooft zal 
niet sterven in eeuwigheid". 

In haar moederlijke liefde gaf zij de zorg 
voor haar dierbaren over aan God als 
Vader en aan Maria als de hemelse 
Moeder. Daarna kon zij rustig sterven 
om in liefde en gebed bij en met ons te 
blijven en zich in de eeuwige vreugde 
met vader z.g. op een onverbreekbare 
hereniging van ons allen te verblijden. 
Beste kinderen en kleinkinderen, fami lie, 
vrienden en kennissen, laat ons allen in 
geloof en liefde samen blijven. Gedenkt 
mij in uw gebed, ik vergeet ook jullie 
niet! 

Aan allen "Tot 'n blij weerzien". 

Voor uw dee lneming en medeleven tij
dens de ziekte en het heengaan van 
onze goede moeder ondervonden, zeg
gen wij u onze dank. 
Uw medeleven is ons een troost. 

Familie WIEGGERS 
Kinderen en Kleinkinderen 

Mariënvelde, oktober 1970 
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