
In dankbare herinnering aan 

t Aleida Maria Heerink 

weduwe van 

Hermanus Johannes W lgger 

Zij werd 9 maart 1918 in Noord-Deurningen ge
boren. Op 26 november 1993 overleed zij na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zie
ken. Op 30 november hebben wij tijdens de uit· 
vaandienst in de H. Nicolaaskerk te Denekamp 
afscheid van haar genomen. Daarna hebben we 
haar te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Stil en verdrietig zijn wij na het overlijden van on
ze lieve moeder en oma. Toch zijn we dankbaar 
d~t ~e na .~et heengaan van veder en opa nog 
voer j88r bij ons mocht blijven. 
Lida kwam uit een gezin met elf kinderen. Zij ver
telde vaak over de gezellige tijd waarin ze op
groeide met haar broers en zussen. Naast hard 
werken waren er de avonden met handwerken, 
kaarten en lezen. 
Een paar jaar nadat ze Herman leerde kennen, 
trouwde ze op 19 mei 1943 met hem. 
Uit hun huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het 
gezin was haar leven waarvoor ze zich met veel 
liefde volledig inzette. Ze w as altijd druk in huis 
en samen met vader deed ze het werk op de 
boerderij. 
Veel belangstelling had ze voor alles wat er in 
haar familie, naaste omgeving, de kerk, het vere
nigingsleven en de wereld gebeurde. Lang is ze 
hd geweest van de K.P.O. waar ze ook een aan
tal jaren deel uitmaakte van het bestuur. 

Toen hun zoon trouwde en de boerderij over
nam, kregen moeder en vader meer tijd voor hun 
hobbies en gingen ze zelfs op vakantie. De reis 
naar Lourdes maakte de meeste indruk op hen. 
Iedere dinsdagmiddag kaartte ze met haar zus
sen en schoonzussen. 
Verjaardagen van kinderen, kleinkinderen fami-
lie en buren vergat ze nooit. ' 
Ondank~ haar ziekte bleef ze een kwieke, ijverige 
vr~uw doe zich graag bezig hield met puzzelen, 
huiswerk overhoren, quizen en sport kijken op 
de t .v. Tussendoor haakte ze kleedjes, gordij
nen, bedspreien en breide ze sokken voor de he
le familie. 
Haar geloof in God en Mana was groot. Zij was 
een trouw kerkbezoekster en toen ze dat niet 
meer kon, luisterde ze via de kerkradio naar de 
H. Eucharistievieringen. 
Zij was voor vader en de kinderen door haar lief
de en aanwezigheid onmisbaar. Volop genoot ze 
van haar kleinkinderen en die hebben op hun 
beurt veel plezier aan oma beleefd. 
Ze kon moeilijk afscheid nemen van ons en woj 
van haar. 
Wij - kinderen en kleinkinderen - zullen haar 
dankbaar blijven gedenken. 
"Groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons" . 
Dat zij ruste in vrede. 

Wij danken U voor uw belangstelling en medele
ven tijdens haar ziekte en na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma. 

Beuningen, november 1993 
Hassinkhofweg 1. 

Familie W;gger 


