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Dankbaar \\il ik blijven denken aan 

Catharina Maria Wiggers
Schoordijk 

wed1rwe van 
Gerhardus Hendrikus Wiggers 

Zij werd geboren te Losser op 24 augustus 1914. Op 
13 november 2000 overleed zij in het verpleeghuis 
··sruggcrboseh"' in Enschede. We hebben afscheid 
' 'an haar genomen op vrijdag 17 november in de H. 
Hart/Ari~nsgcdachtcniskerk te Enschede, waama zij 
"erd begraven op de R.K. Begraafplaats aan de 
Gronausestraat m Enschede. 

Zo geheel onverwacht is mijn moeder overleden, in 
Bruggerbosch, waar ze nog maar zo kort verbleef. Ze 
heeft 86 jaar mogen worden, en ik ben dankbaar voor 
de vele goede jaren die ik met haar samen mocht door
brengen. Maar nu ineens is het stil en leeg. en ik denk 
terug aan alle tijd die achter ons ligt. 

Moeder \\erd geboren in Losser, in een groot gezin. 
Daar leerde ze al vroeg aanpakken en werken, en dat 
zou ze haar hele lcHn blijven doen, zolang ze ' ' itaal 
\\as. In 19.J 7 lrOU\\ de ze met Gerhard \\'iggers, en 
kon daarna k" amen ze in Enschede "onen. Veel te 
jong begon vader te sukkelen met z'n gezondheid. 
en met veel last van benauwdheid kwan1 hij bij huis. 
In 1971 overleed hij. Voor moeder ging het leven 
toch verder. Ze mocht graag anderen helpen. ze was 
bezorgd, ze fietste graag naar familie en bekenden. 
Ze bleef opgewekt van aard. kon genieten van uit
stapjes en feestjes. maar was toch het liefst in haar 
eigen huis aan de Bourdonstraat. Zo bleef ze vitaal 
tot op hoge leeftijd. Pas dit jaar, toen ze verder ach
teruit ging en er meer ver.torging nodig was. ging ze 
naar Bruggerbosch. Onvef"\\acht, maar heel rustig 1s 
ze daar gestorven. Moeder. bedankt voor alle goede 
zorg. voor al je inspartningen, voor wat je ,·oor 'a
der. voor mij en voor andere dierbaren mocht bete
kenen. Moge jij nu rusten bij God, in zijn licht en 
vrede. 

Voor uw medeleven met moeder in de laatste maan
den. en met mij in deze dagen van afscheid. wil ik u 
harte! ijk danken. 

G.J. JViggers 


