
Lijden met een lach en een traan 
woorden soms moeilijk te verstaan 
maar altijd vol goede moed 
zo was je en zo is het goed 

In liefdevolle herinnering aan mijn lieve man, 
onze vader en opa 

Gerrit Wiggers 
echtgenoot van 

Ria Beernink 

(Schoon)vader van 
Mirco & Janneke 

Ronnie & Angelique 
opa van Kimberley 

Geboren te Deurningen op 30 april 1945. Na een 
kortstondig ziekbed waarin hij liefdevol verzorgd 
werd overleed hij thuis op donderdag 3 juli 2003. 

De gezongen uitvaartviering heeft plaats gevon
den op 7 juli, waarna wij hem ter ruste hebben 
gelegd op het R.K. kerkhof te Deurningen . 

Je was een man met karakter, een eigen wil en 
met een positieve instelling. Toen je het na je 55e 
jaar met je werk wat kalmer aan wou doen, kreeg 
je last van je gezondheid. De uitslag van dit alles 
was niet mis, maar je bleef, ondanks alles, posi
tief denken en vechten voor alles wat je lief was, 
voor mij en de kinderen. 

Toen het leek dat je alles had overwonnen heb je 
nog een feestje gegeven en de opluchting was 
groot, maar toch van korte duur. Toch heb je weer 
weten te vechten. Daar is moed voor nodig. 
Maar tegen zo'n ziekte is niet te vechten, het 
houdt je in een greep en toch bleef je positief. 
Daar is moed voor nodig. 

Gerrit, je wilde nog zoveel, moedig heb je alles 
gedragen en veel, zoveel heb je gegeven totdat 
je niet meer kon. Je hebt geen zorgen en pijn 
meer. 

Bedankt Gerrit voor al je liefde in de afgelopen 
jaren, bedankt datje er altijd was voor mij en onze 
kinderen. Nu staan wij hier met lege handen, dat 
God ons kracht moge geven met dit grote verlies. 
Wij zullen je nooit vergeten. 

Bedankt voor alles. 

Voor uw blijken van medeleven en behulp
zaamheid tijdens de ziekte en na het overlijden 
van Gerrit zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Wiggers-Beernink 


