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Dierbare herinnering aan 

Alelda Maria Wlgger 
sinds 22 september 1967 weduwe van 

Gerhardua Johann•• Nleuwhula 

Zil werd geboren te Losser op 26 september 
1 é06 en overleed 11 november 1997 in het Ver· 
pleegcentrum Twente-Oost te Denekamp. We 
hadden haar 15 november voor het laatst bij 
ons tijdens de viering van de H. Eucharistie In 
de St. Nicolaaskerk te Denekamp en hebben 
haar daarna bij vader te rusten gelegd op het 
parochie-kerkhof aldaar. 

Wlggers Leis, zoals ze bekend en door velen 
werd genoemd Is toch nog vrll plotseling van 
ons heengegaan. Zij was duldelljk nog een pro
totype van de zogenaamde rustige oude tijd 
met aandacht voor elkaar. Opgesroeld In een 
economisch en sociaal moeilijke tijd was zij een 
vrouw en moeder geworden, die hard voor 
haarzelf en daardoor ook wel eens voor ande· 
ren kon zijn. Ze maakte van haar hart geen 
moordkuil en •moeders wil Is war, was haar niet 
onbekend. Haar gevoelsleven was meestal niet 

waarneembaar en dat maakte omgang met 
haar kinderen wel eens moellljk. Ze hlefd van 
haar kleinkinderen. 
Ze werkte meer In het achterhuis dan In het 
voorhuis en het liefst was ze bezig in haar 
moes- en bloementuin. Ze hield van bloemen 
en voor de ramen van het woonhuis stonden 
dan ook altijd bloeiende geraniums. 
Ze vroeg niets voor haar zelf en was niet gevoe
lig voor mode. Wel was ze gl In gezelschap 
van mensen. Vlslte's afleggen bi de noabers en 
bij het winkelen een aangeb en kopje koffie 
niet afslaan. 
Wlggers Leis was een gelovige vrouw en bij
zonder verbonden met haar parochie. Toen ze 
niet meer In de kerk kon komen, ontving ze 
thuis de Communie. 
God, die haar als geen ander gekend heeft, zal 
haar zeker bij Zich geroepen hebben. En zll zal 
daar geen moeite mee hebben, Integendeel, 
met grote vreugde Is zij naar God gegaan en zal 
daar onze moeder en oma blijven. 

Rust in vrede I 

Voor het vele blijken van medeleven en belang
stelling ondervonden na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma zeggen 
wij U onze oprechte dank. 

Famllle Nleuwhuls. 




