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Dankbaar blijven wij gedenken 

Annie Wigger-Mensink 
* 1-11-1937 t 8-9-1984 

20 Februari 1963 trouwde zij in de 
Simon en Judaskerk in Ootmarsum met 

Harrie Wigger. 

"Annie, samen hebben we lief en leed 
met elkaar gedeeld, Het zijn goede ja 
ren geweest, die niet meer weg te wis• 
sen zijn uit mijn leven. Je was er als 
ik je nodig had. (Harrie)" 
"Moeder, je droomde ervan om mijn 
trouwjurk te maken. We zijn ontzettend 
blij dat je de laatste dagen bij ons thuis 
wilde zijn, (Ilse en Rob)." 
,,Het heeft een diepe indruk op me ge
maakt dat je, zo ziek als je was, tot 
het laatst toe bezig was met buurvrouw 
Ria. We bedanken je voor je luisterend 
oor. Bij jou konden we alles kwijt. (John 
en Thea)". 
"Moeder, ik bedank je dat je mij steeds 
zo wist te motiveren om mijn studie tot 
voltooiïng te brengen. (Raymond)". 
,,Annie, ik dank je voor je trouwe be
zoeken aan mij in het verpleeghuis. Ik 
zal je erg missen. (Moeder)". 
"Ook wij, je familie, de buurt en de 
parochiegemeenschap zal je missen. 

Ondanks je slopende ziekte van vele 
jaren, bleef je een blijmoedige vrouw, 
die niet beklaagd wilde worden. Je 
geloof is je grote kracht geweest. Dank 
voor alles en blijf bij God aan ons allen 
denken, Rust in vrede !" 

We willen haar blijven gedenken met 
de woorden van Nel Benschop: 
Je bént niet dood - de Heer heeft je 
geroepen bij hem te wonen in Zijn 
glanzend huis; 
Je hoeft geen rust en vrede meer te 
zoeken, 
Je hébt ze nu - want je bent veilig thuis. 
Je bent niet dood - je mag voor eeuwig 
leven, 
Je bent verlost van onvolkomenheid, 
van pijn en van verdriet. God zal je 
geven een onbegrensd geluk in onbe· 
grensde tijd -
Je bent niet dood - maar ach ik zal je 
missen zoals een mens de meest ge
liefde mist. 
De jaren van geluk zijn nooit meer uit 
te wissen, 
en ik geloof: God heeft zich niet ver
gist ... 


