


Ter dankbare gedachtenis aan 

MARIA GESINA WIGGER 
weduwe van 

ALBERTUS VOOR "l' HEKKE 

Zij werd geboren op 29 maart 1907 te Losser. 
Na gesterkt te zijn door het sacrament der 
zieken op 4 augustus 1992 is zij overleden in 
het St. Jozef Verpleeghuis te Deventer. 
Na de uitvaart in de H. Joannes Vianneykerk 
heeft op 10 augustus de crematieplechtigheid 
in Dieren plaatsgevonden. 

Voor de blijken van belangstelling en oprecht 
medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder en oma 
betuigen wij U onze welgemeende dank. 

Kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Deventer, augustus 1992 

Zij was een levenslustige en werkzame vrouw. 
Handvaardig en prijsbewust was zij . Sterke 
punten, die zij door haar persoonlijke uitstra
ling hard nodig had voor haar gezin. Nimmer 
liet zij zich ontmoedigen en vrijwel altijd was 
zij de meester voor de problemen die voor 
haar opdoken. 
Ook ontging haar niets en ze was meelevend 
en hartelijk voor haar medemens. En een ie
der die haar heeft gekend zal getuigen van 
haar lief en spontaan karakter, dat haar zo 
innemend maakte. 
Als moeder en oma stelde zij ons een schitte
rend voorbeeld, waar wij allen veel mee kun
nen doen. In huize Sparrenheuvel in Diepen
veen waar zij zeer goed werd verzorgd, kon zij 
4 1

/1 jaar na de dood van vader en door haar 
ziekte getroffen niet meer alleen verblijven en 
werd ze opgenomen in het St. Jozef Verpleeg
huis. Precies 9 maanden heeft zij daar de zeer 
goede en lieflijke verzorging mogen meema
ken. 
Haar diep doorleefd geloof heeft haar de 
kracht gegeven dit alles te aanvaarden. In 
vertrouwen op God die de bron is van leven en 
liefde durven wij zeggen, dat de dood een ver
lossing voor haar was. Moge de Heer het ver
trouwen, dat zij in Hem heeft gehad, nu belo
nen met de eeuwige rust in zijn Vaders huis. 


