
meer moest hij inleveren. De Ziekenzalving en 
de Laatste Communie beleefde hij als tekenen 
van overgave en Godsvertrouwen. Moge God 
nu als een Zon over hem opgaan en hem 
omstralen met Zijn licht, warmte en zorg. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken u hartelijk voor uw medeleven 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden en 
uitvaart. 

Corrie, 
Antoinette en Rob, Leon 
Monique en Patrick 



Eerst het verdriet, 
Y ziek zijn deed pijn. 

Dan het vechten, 
je wilde zo graag bij ons zijn. 
Beelje bij beetje leverde je in. 

Je hebt alles gedaan wat je kon. 
Je deed het voor jouw gezin. 

Dankbare herinnering aan 

Herman Jozef Maria Wieggers 
echtgenoot van 
Corrie Raben 

Hij werd geboren te Harreveld op 11 maart 1939. 
Hij trouwde met Corrie Raben op 18 mei 1965. 
Hij overleed, gesterkt door de H. Ziekenzalving, 
op 20 januari 2001 . Hij is bijna 62 jaar 
geworden. De uitvaartdienst was op 
24 januari 2001 in de St. Bonifatiuskerk te 
Lichtenvoorde. Daarna legden we hem te rusten 
op het r. -k. kerkhof. 

Herman is opgegroeid in Harreveld. Daar, in de 
horecazaak van zijn ouders, kwam hij ook het 
eerst aan het wer1<. Maar vooral ook: daar leerde 

hij met mensen omgaan. Een vaardigheid die 
hem in zijn latere werk goed van pas kwam. 

Hij werd bij Don Bosco in Lichtenvoorde hoofd 
van de kantine en van de huishoudelijke dienst. 
Herman heeft er 27,5 jaar gewerkt. Hij hield van 
zijn werl<, waarin hij elke dag omging met 
mensen met een handicap. Voor hen kon hij zijn 
hart helemaal openen en zorgzaam zijn en 
belangstellend. Ook anderszins was hij er voor 
'zijn mensen'. In de ondernemingsraad, de 
personeelsvereniging, de organisatie van de 
wandelvierdaagse, het kamp en de volleybal. En 
als er volgens hem doorgesproken moest 
worden in een vergadering, dan begon Herman 
in het plat. Dan werd het menP,nS. 

Thuis was hij voor Corrie een lieve man, voor de 
kinderen een zorgzame vader en van kleinzoon 
Leon, pas geboren, een trotse opa. Ook had hij 
veel hobby's. De zon was voor hem 
onweerstaanbaar. Vakanties in Spanje waren 
hoogtepunten. 

Een ongeneeslijke ziekte kwam zijn leven 
binnen. Het werd een ongelijke strijd. Steeds 




