
Ter gedachtenis aan 

Minietje Garritsen-Wigbers 
echtgenote van 

Willy 
Zij werd geboren in Twente, te Lonneker, 

op 23 februari 1932, en overleed thuis 
geheel onverwacht in de vroege morgen 

van 17 december 1996. 
Na haar plechtige uitvaartdienst 

hebben we haar te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof van St. Gerlach. 

De eerste 30 jaar van haar leven bracht zij door 
in Twente. Eerst in Lonneker en daarna in 
Enschede, waar zij een gelukkige jeugd heeft 
gekend. Na haar huwelijk met pap zijn ze in 
Boekelo gaan wonen, waar ook de twee eer
ste van haar kinderen geboren werden. 
Samen met haar gezin trok ze in 1962 'naar 
den vreemde', wat Houthem toen ongetwij
feld voor hen was. Hier hebben zij hun tweede 
thuis gevonden. Hun derde zoon werd hier 
geboren. 
Door dag en nacht hard te werken w isten zij 
beiden het hotel goed draaiende te houden. 
Hotel Garrtisen kreeg een naam en een plaats 
in het dorp en in de regio. 

Toen zij het hotel van de hand deden en pap in 
ziekenhuis Annadal ging werken, bleef hun 
.hart nog altijd aan Houthem verpand . 
Nadat pap in de vut kwam braken voor hen 
samen zes mooie jaren aan. Een t ijd waarin ze 
genoten van elke nieuwe dag. 
Zij wijdde zich aan haar hobby borduren, en , 
t rok samen met pap de natuur in, zowel in het 
mooie Geulda l als in het verre Oostenrijk. Ook 
op sportief gebied stond zij haar mannetje door 
regelmatig met zijn tweeën grote fietstochten 
te maken. 
Naast de ernst van het leven die ze in Twente 
wel geleerd had, wist ze ook feest te vieren, 
vooral op die dagen dat de kinderen er waren. 
Zij keek vol spanning en verwachting uit naar 
het 40-Jarig huwelijksfeest, dat in mei volgend 
jaar gevierd zou worden. 

De mens wikt maar God beschikt, dat wist zij en 
zo hebben wij dat te aanvaarden, terwijl w ij 
bidden om kracht en dat zij nu thu is mag zijn in 
het Vaderhuis. 

De familie is u dankbaar voor uw medeleven bij 
het overl ijden en de begrafenis van Marietje. 

De zeswekendienst zal gehouden w orden op 
zondag 2 februari 1997 om 9.30 uur in de 
parochiekerk van de H. Gerlachus te Houthem. 

Begr. ondern .,Smeets Valkenburg - Druk Cro lla b.v. 


