
Gedenk in uw gebeden: 

JOHANNA MARIA WELHUIS 

weduwe van Johannes Bernardus Wiggers. 

Geboren 23 augustus 1894 te Losser. 
Overleden 8 april 1988 te Enschede, 

na voorzien te zijn van de sacramenten der 
zieken. 

De laatste eer is haar bewezen in de uitvaart
dienst in de Rozenkranskerk te Glanerbrug 

op 13 april 1 988. 
Daarna vond de teraardebestelling plaats op het 

R.K. kerkhof aldaar. 

In Anna waardeerden wij steeds een diep gelo
vige, hardwerkende en verstandige vrouw, die 
de bekende spreuk "ora et labora" ,,bid en 
werk" volop gestalte gaf. 
Veel ziek-zijn heeft zij tijdens haar lange leven 
niet gekend en men kon haar, hoogbejaard, zelfs 
nog op de fiets voorbij zien rijden_ 
Haar verdriet vooral was het verlies van haar 
dierbare man en broer, waardoor zij alleen in 
het leven kwam te staan. Maar_._ veel troost 
moet zij gevonden hebben bij Maria, de troos
teres van de bedroefden, O.L.Vr. van Kevelaer. 
Niet eenmaal, niet nu en dan, maar regelmatig, 

tientallen malen bezocht zij het genade-oord 
Kevelaer. Daar moet zij dikwijls in de grote ba
siliek gezongen hebben: 

,,U rozenkrans bemin ik, 
reeds van mijn vroegste jeugd, 

ik zal u nooit verlaten 
in droefheid of in vreugd. 

Tot het ogenblik van mijn laatste snik, 
bij dag, bij nacht, blijft gij, 

o , rozenkrans bij mij". 

Dat dit echt gemeend was, kwam wel duidelijk 
aan het licht toen zij te sterven lag en de ro
zenkrans bij haar was. 
Kenmerkend verder was haar zuinigheid, waar
door zij in staat was om veel goed te doen. Dit 
heeft zij bijv. gedaan door haar milde gaven 
voor de opleiding van priesters van Gods Kerk. 
Moge de goede God haar goede gaven thans be
lonen en moge de H. Maagd haar een krans be
zorgen "schitterend en vol glans" . 

Mijn Jezus barmhartigheid. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
tante zeggen wij U onze hartelijke dank. 

De familie. 


