


Dankbare herinnering aan 

GERRITDINA MARIA 
WIGGER-VISCAAL 

sinds 22-10-1965 weduwe van 

GERHARD JOHAN WIGGER 

Zij werd 22 september 1920 te Vriezen
veen geboren. Gesterkt door het 

Sacrament van de zieken is zij op 
26 april 1986 in 't Elisabeth-verpleeg-

huis te Delden overleden. Na de ge_ 
zongen uitvaartmis in de Nicolaaskerk 
te Denekamp hebben we haar op ons 
kerkhof bij haar man te rusten gelegd 

op 29 april 1986. 
Met dankbaarheid denken wij terug 

aan onze lieve moeder en oma, die we 
hebben ervaren als een eenvoudige en 
gelovige vrouw met een groot hart 
voor haar medemensen, aan wie ze 
veel van zichze lf kon missen. 

Na de dood van vader, 20 jaar gele
den, heeft moeder de zorg op zich 
moeten nemen voor ons gezin van 12 
kinderen, waarvan Henny op 17-jarige 
leefti jd overleed. Veel liefde gaf zij 
aan haar kleinkinderen . 

Ondanks de moeilijke periode en 
trieste gebeurtenissen in haar leven, 

o.a. de amputatie van haar been, gaf 
zij de moed niet op om een nieuwe 
levensfase in te zetten. Tot het laatst 
toe was zij altijd aktief in handwerken. 
Ook toonde moeder haar tevredenheid 
in het verpleeghuis in Delden, ze deed 
daar heel gelovig aan alles mee. 

Zij zal tot ons blijven spreken door 
haar diep geloof en haar vertrouwen 
op God, die altijd haar Herder is ge
weest. Door haar sterk kontakt met 
Moeder Maria vonden wij vaak steun 
en uitkomst. 

,,Gij weet, algoede God, hoeveel ver
driet en zorgen haar leven gekenmerkt 
hebben. En was zij door vele en her
haalde slagen haar blijdschap kwijt 
geraakt: zij bleef vertrouwen in Uw 
woord en daarom zal zij in eeuwigheid 
leven. In dat vertrouwen wi llen wij met 
ons hart bij haar blijven, nu zij mag 
rusten in de Palm van Uw Hand." 

MOEDER, RUST IN VREDE! 

Maria, Moeder van Altijddurende Bij
stand, bid voor ons. 

Uit dankbaarheid voor uw hartelijke 
meeleven, ter gedachtenis aan haar. 

Familie Wigger 


