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Dankbaar gedenken wij 

Christianus Marinus Antonius 
Wiggers 

echtgenoot van 

Willemina Johanna Geertruida ten Voorde 

Hij werd geboren in Oldenzaal op 28 oktober 
1909. Plotseling is hij in Oldenzaal overleden 

op 10 november 1989. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Plechelmusbasiliek op 14 november 
en hem daarna begeleid naar het crematorium 

in Usselo. 

Terwijl we dachten dat het allemaa l goed zou 
gaan en we meenden te mogen rekenen op 
herste l , werden we toch plotseling geconfron
teerd met zijn levenseinde. Dat ons dat zo 
diep geschokt heeft geeft duidelijk aan hoe
zeer we aan hem gehecht waren. 

Hij was buitengewoon zorgzaam voor zijn vrouw, 
k inderen en kleinkinderen. Daar leefde hij 
voor en daar ging al zijn zorg en aandacht 
naar uit. 

Hij had die zorgzame instelling al vanuit zijn 
jeugd meegekregen, want door het vroegtijdig 
sterven van zijn vader, werd er op hem, als 
oudste van het gezin, een groot beroep gedaan. 
Ook buiten zijn gezin bood hij altijd spontaan 
zijn diensten aan en was altijd bereid voor 
anderen boodschappen te doen of anderszins 
behu lpzaam te zijn. 

Hij is, in het belang van het gezin, altijd een 
hardwerkende man geweest in de textiel bij 
Gelderman en toen hij in de VUT kwam, nam 
hij bij Tennisbaan "Ready" de verzorging van 
de banen op zich. Hij deed dat graag en had 
fijne kontakten met de mensen die daar 
kwamen. Hij was van nature een levenslustig 
iemand die altijd goed gehumeurd was en in 
staat om ook anderen op te vrolijken. Als 
mens die van de natuur hield was hij stapelgek 
op bloemen, met name op geraniums die 
altijd zijn huis en de laatste tijd het balkon 
van de flat sierden. 

Hij was als mens tegenover anderen eerlijk en 
oprecht, draaide niet om de dingen heen en 
had een hekel aan ruzie. Je zou van hem nooit 
een onvertogen woord horen over anderen. 

Het spreekt vanzelf dat wij tegen deze achter
grond, weliswaar bedroefd, maar met dankbaar
heid afscheid van hem nemen met de woorden: 
"Lieve man, vader en opa, bedankt voor alles 
en geniet bij God een welverdiende rust". 

Voor uw blijken van medeleven willen wij u 
langs deze weg hartelijk bedanken 

W. J. G. Wiggers-ten Voorde 
kinderen en 
kleinkinderen 


