
"Maak nooit een voorstelling van wat komt 
- het is toch altijd anders dan je denkt" 

Ter dierbare herinnering aan 

Tonnie Wiggers 
echtgenoot van 

Marietje Wiggers - Paus 

Hij werd geboren op 21 juni 1947 
te Deurningen. 

Hij is na het ontvangen van de 
H. Ziekenzalving overleden op 28 juni 1999 te 

Hengelo (Ov.). 
Na een gezongen Uitvaartviering hebben we hem 

op 2 juli 1999 ter ruste gelegd op het 
parochiekerkhof te Deurningen. 

Tonnie, de harde werker, de man vol levenslust is 
gestorven. Te vroeg voor ons, maar tegen zijn ziek
te was niet te vechten. We hebben nu een hele stil-
le, lege plek ........ . 
Tonnie is opgegroeid in een groot gezin als een van 
de jongsten. Zijn vader stierf toen hij twaalf jaar 
was. Dat is hem altijd bijgebleven. Dat heeft hem 
ook al vroeg zelfstandig gemaakt. Hij werd bouw
vakker, omdat hij graag met zijn handen wilde wer
ken. Later bleek dat zijn handen "alles" konden 
maken. Hij kon altijd wel een oplossing vinden en 
was ook nog heel secuur. Hij bouwde met hulp van 
zijn broers zijn eigen huis en trouwde in 1973 met 
Marietje Paus. Een gelukkige tijd. Carmen, Eric en 
Ellen werden geboren. Pa gaf de kinderen veel zorg 
en aandacht. Vooral toen Eric ziek was heeft pa 
met ma samen alles op alles gezet om hem goed 
te laten opgroeien. Hij heeft ook nog mee mogen 

maken, dat ze allemaal hun diploma haalden, en 
daar was hij flink trots op. Tonnie was een eenvou
dig man, die doordrongen was van de mooie, fees
telijke en humorvolle kant van het leven. Daarin 
was hij ook de gangmaker. Daarnaast wist hij van 
ziekte, verlies, verdriet. In zijn dagelijks leven wilde 
hij het geloof vanuit de kerk in praktijk brengen in 
de omgang met de mensen. Hij was recht door zee, 
hield niet van "teuten". 
Tonnie was bezorgd voor iedereen , vooral voor zijn 
moeder, die hij elke donderdagavond, tot haar over
lijden, bezocht. Hij had een hele sterke band met 
haar. Als lid van de ouderraad heeft hij veel karwei
en opgeknapt voor de basisschool. Tonnie hoefde 
niet op vakantie, want in en om zijn eigen huis in de 
natuur, met de groententuin, dàt was zijn plek. Hij 
genoot er intens van. Zijn vrouw en kinderen gingen 
hem daarbij boven alles. Groot was de schrik toen 
een ongeneeslijke ziekte zich aandiende. Tonnie 
heeft alles weloverwogen geregeld en hoe moeilijk 
ook, bewust afscheid genomen. 
Nog vrij onverwacht is hij thuis temidden van zijn 
vrouw Marietje en de kinderen gestorven. 

"Tonnie, het allerbeste .... .. voorgoed". 

Allen, die met Tonnie en ons intens hebben mee
geleefd tijdens zijn ziekte en rond zijn overlijden, 
willen we daarvoor heel hartelijk bedanken. 
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