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Gedenk in uw gebeden 

ENGELINA JOHANNA MARIA WIGGERS 

• weduwe van Hendrikus Hofhuis. 

Geboren op 25 maart 1913 te Lonneker 
en overleden op 9 juli 1992 te Enschede. 
. De uitvaartmis vond plaats in de , 

St. Bernadettekerk te Enschede waarna de 
begrafenis volgde op het R.K. kerkhof te 

Glanerbrug. . . 

Wat was dat een prachtige dag, toen degene, 
wier heengaan wij zo betreuren, haar leven 
begonl 
't Was toch Maria Boodschap ... en ... werd 
toen niet, via de Maagd Maria in opdracht van 
God door de aartsengel Gabriël aan alle 
mensen van goeden wil, vrede op aarde ge
bracht en eeuwig volmaakt geluk naar li
chaam en ziel in het leven n~ het leven 
hierna? Ja ... hiervan vervuld moet Engelina 
zich hebben aangesloten bij de Maagd 
Marlç., die bij .git .gebeuren sprak: .,Mij ge
schiede naar -UW woord" en die bij deze 1 
kortstondige vrede, de Moeder van Smarten Il 

Il 

werd genoemd. In deze vrede beleefde En
gelina vol geloof een ideaal huwelijk, toonde 
zij zich een liefdevolle moeder en oma, ver
droeg zij met haar tanden op elkaar enorm 
veel verdriet, zoveel zelfs dat een familielid 
wist te melden, dat men van haar beter kon 
zeggen, wat zij niet dan wat zij wel man
keerde. De palm der overwinning moet zij 
steeds voor ogen hebben gehad, want toen 
zij door ziekte niet meer in staat was, om naar 
de kerk te gaan, vroeg zij om haar een palm
takje te geven, wat zij vol eerbied koèsterde. 
Ja .. . wij kunnen een voorbeeld nemen aan 
het leven van degene, die van ons is heenge
gaan. 

Zij ruste .in vrede en wij bidden voor haar: 

,,Mijn Jezus barmhartigheid!" 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en be
langstelling na het overlijden van onze Ueve 
moeder en oma zeggen wij U onze hartelijke 
dank. · · 

Riky en Henk 
Angelique eri Nicole 


