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Lies Hengelman 

Geboren te Losser op 1 april 1934. 
Gehuwd met Herman Wigger op 26 november 1976. 

Overleden te Enschede op 4 april 2004. 
Op 8 april hebben we haar begraven op de R.K. 

begraafplaats van de St. Jacobuskerk te Lonneker. 

Lies, geboren en opgegroeid in Losser als een na oud
ste dochter van een gezin van 7 kinderen. Een hecht 
gezin dat na het verlies van de beide ouders en zus 
Marietje nog steeds voor elkaar klaar staan. 
Zo waren het ook onze "jongens" zoals Lies ze altijd 
trots noemde die zich tot aan haar sterven overal mee 
geholpen hebben. Overigens kwam deze hulp van 
meerdere kanten. Marion was voor haar ook een niet te 
vergeten persoon. Maar ook familie, vrienden en beken
den stonden in de moeilijke periodes voor haar klaar. 
Deze band had zij gedurende haar leven zelf zorgvuldig 
opgebouwd. Altijd attent en altijd interesse voor andere 
mensen. Ze zweeg over haar eigen situatie en vond 
afleiding in het praten met anderen over hun problemen. 
Moeilijk had zij het met de ziekte van Herman. 
Het deed haar pijn dat ze niet bij hem kon zijn. Alle 
wegen om Herman beter te doen functioneren heeft ze 
bewandeld. Van doktoren tot therapeuten, van bidden 
tot kerkbezoek. Zij was een zeer gelovige vrouw. 
Dagelijks brandde zij kaarsen en bad zij voor genezing 
van Herman en bekenden. Dit sterkte haar. Toen zij 
hoorde dat zij zelf ongeneselijk ziek was, vertrouwde ze 

in de hulp van H. Maria. Bijna 28 jaar waarvan 24 jaar 
samen met Herman woonde zij in de boerderij aan de 
Lossersestraat. Poetsen, genieten van de natuur, tui
ni~ren en omgang met dieren waren haar grootste hob
by s. Hond Daisy was haar grote vriendin. Veel bezoek 
mocht . zij ontvangen. Dat vond ze prettig en bij het 
afscheid volgde ook altijd "wierkomm'n". Voor Myran 
was tante Lies een belangrijk persoon. Ze logeerde er 
vaak en deden samen leuke dingen. Voor beiden was 
het een _soort vakantie. Iets wat Lies overigens niet 
kende. ZIJ was niet echt reislustig. Altijd maar weer die 
verantwoordelijkheid voor de boerderij en. dieren. Ze 
dacht na wat er zou gebeuren als zij er niet meer was. 
Wie zorgt voor Herman? Ik hoop dat ze doorgaan zoals 
het nu 1s en dat ze hem niet vergeten. Dit bracht ze in 
haar vriendenkring misschien niet altijd even duidelijk 
naar buiten maar op haar manier vertelde ze het wel. Ze 
wou niet direct iemand tot last zijn. Dat zat niet in haar 
karakter. 1 April bereikte ze de 70 jarige leeftijd. 
Doodziek in het ziekenhuis te Enschede. Bloemen van 
velen waaronder van Herman maakte grote indruk op 
haar. Ze besefte wel dat dit wel eens haar laatste ver
jaardag zou kunnen zijn . Een dag later sloeg de ziekte 
heftiger toe. Ze vroeg eenieder voor haar te bidden en 
kaarsen te branden dat haar een lijden bespaard bleef. 
Zondag 4 april ging haar gezondheid zeer snel achter
uit. Na voorzien te zijn van de H. Sacramenten en in het 
bijzijn van haar familie is ze aan het begin van de avond 
vredig ingeslapen. 

Herman en de families Wigger en Hengelman danken u 
voor uw komst en belangstelling tijdens de ziekte en het 
overlijden van Lies en zien graag een "wierkomm'n" bij 
Herman in het verzorgingstehuis VTO te Losser. 


