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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Hendrika Wiegink 
weduwe van 

BERNARDUS GERHARDUS PIKKEMAAT 

Zij werd geboren 4 december 1897 te Klein 
Agelo en overleed na het ontvangen van 
het H. Sacrament der Zieken op 3 Juli 1991 
te Klein Agelo. Wij hebben haar begraven 
6 juli d a.v. op 't r.k. kerkhof te Ootmarsum. 

Moeder is van ons heengegaan. Bedroefd 
maar ook dankbaar dat wij haar zo lang 
bij ons mochten hebben. 
Ze zei altijd ik word niet oud. omdat ze 
nog al eens ziek was. Ze was dan ook heel 
dankbaar dat ze zo'n mooie leeftijd heeft 
bereikt. 
Ze vond het heel erg dat ze zondags niet 
meer in de kerk kon komen. 't ging niet 
meer. 
Ze was altijd graag bezig en zat niet graag 
met lege handen en wilde altijd graag hel
pen tot dat dat ook niet meer ging. wat 
ze heel erg vond. 
Ze nam 's morgens 't kerkboek en bad de 
vaste gebeden of ze nam de rozenkrans in 
de hand. Maar Iedere avond moest de ro
zenkrans gezamenlijk gebeden worden. 

Moeder was erg lief en goedig voor ieder
een en overal mee tevreden. 
Ze dacht altijd aan anderen en niet aan 
zichzelf. 
Er kwam alrijd veel bezoek en dat vond ze 
fijn. Als ze weggingen zei ze altijd. kom 
gauw een keer terug. 
Ook was ze blij dat ze nog mee heeft ge
maakt dat Rudy en Irma er bij kwamen 
wonen, en ook heel blij met de kleine Nick. 
Maar moeder is er nu niet meer wij zul
len haar erg missen en de grote stoel 
blijft leeg. 
Maar we zullen nu voor haar bidden wat 
zij zoveel voor anderen heeft gedaan. 
Moge zij nu gelukkig zijn in het Vaderhuis 
bij Vader en Gerrit. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 
't overlijden van onze lieve moeder, danken 
wij U hartelijk. 

Juli 1991 
Dusinksweg 

Marietje en Johan Krop 




