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In dan~.b;1arheid gedenken wij 

Oma Pigge - Meuienkamp 

Z:j werd L augustus 1904 te Bornerbroek geboren 
en door de doop opgenomen in de H. Kerk met 
dJ namen Johanna Berendina. 
Op 27 mei 1n27 verbond zij zich voor het leven 
met Johannes Pigge. Na 36 jaar gelukkig huwe· 
lijk overleed veder In 1963. Zij zelf overleed, 
gesterkt door het Sacrament der Zieken, volgens 
haar eigen wens thuis, In haar eigen omgeving 
en In volle overgave, op 28 juli 1993. Na een 
gemeenschappelijke Eucharistieviering hebben we 
de 31e d.o.v. afscheid van haar genomen en haar 
bij vader te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof 
te Bornerbroek 1n gelovige overtuiging dat ook 
zij door de Heer geroepen Is om eeuwig te leven. 
Na veel wederwaardigheden heeft moeder op 
hoge leeftijd afscheid moeten nemen van haar 
kinderen. klein· en achterkleinkinderen. 
Haar leven waa gekenmerkt door alles wat een 
moeder ven een talrijk gezin kan meemaken 
blijdschap bij de geboorte van haar kinderen. 
maar ook zorgen, hard werken. vreugde en ver· 
drlet, vooral toen zij haar man verloor. Maar 
zonder verbittering heeft zij dit alles aanvaard 
omdat heer leven gevoed werd met een diepe 
godsdienstige overtuiging. In Maria had zij een 
heel groot vertrouwen, elke Mariamaand zette zij 
in haar slaapkamer een bloemetje voor het beeld 
van Maria. "H. Maria zij kan niet meer tot U 
bidden. bidt nu dan voor haar." 
Haar Rozenkrans was altijd binnen haar hand· 
bereik . 

De laatste vijf jaar moest zij zelf meerdere keren 
in het ziekenhuis worden opgenomen, maar haar 
taak was blijkbaar nog steeds niet volbracht. 
Moeders die veel liefde tonen, krijgen vaak veel 
te verwerken waarover ze nooit klagen. Dat is 
het geheim van de wa:e llefde. Is het vreemd 
<lat er daardoor zo'n hechte band groeit met al 
haar dierbaren? t:eurtellngs sprongen zij altiJd biJ 
om die liefde en zorgen zo goed mogelijk te be· 
antwoorden en elkanders lasten te verlichten al 
waren daarbij Johan en Tonny als huisgenoten 
de eerst aangewezenen. Dag en nacht stonden zij 
voor ha3r kiaar en ondanks hun eigen handicaps 
hebben zij haar tot het einde toe thuis verzorgd. 
Maar die ene persoon, de spll van het gezin, 
trok ied3reea steeds weer naar zich toe. 
Lieve moeder, wat jij voor ons bent geweest 
kunnen we nooit weer vergeten. Daarvoor onze 
oprechte dank! Tevens zijn we de goede God 
dankbaar dat Hij je aan ons gegeven heeft. 
M0ge Hij je na dit l even de rust en de vrede 
geven die we hier op aarde zo vaak vergeefs 
zoeken. 
H. Maria, H. Stephanus weea onze voorspraak. 

Voor al Uw blijken van mode/even en belang· 
stelling tijdens haar ziekte en het toch nog 
onverwachte afscheid van onze lieve moeder. 
groot. en overgrootmoeder zeggen wij U onze 
harte/IJk dank. 
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