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Wilt in uw gebeden gedenken 

t;erardus Hermanus WIGGER. 
cebtgcnoot van Anna Aleida. Kuiper, 

Hij werd geboren 12 apriJ 1898, bij stiet! 10 januari 
1973 en ~ijn lichaam is 13 januari te Tuste gelegd op 

het kerkhof te Saasveld, 

Hij kwam uit Lattrop van geboorte - hij huwde 12 

juni ) 929 in Denekamr met Anna Aleida Kuipen;. 

Het huwelijk werd gezegend mei. negen kimleren, van 
wie er <wee jong: overleden. Wagenmaker wu hij 

vroeger van heror-p en naderhand werkte hij bij de 

Heidemaati.ebappij torwijl hij zijn tent opsloeg in de 

oude school te &uveJd. Zeer ijverig beeft hij altijd 
voor vrouw en kindeTen gearbeid tot J956. Toen 

werd zijn gezondheid geknakt en leefde hij enige tijd 

op de rand van de dood. Bij kwam er echter wocr 

bovenop maar bleet invalide vanwege een zwa ré loog
operutie. Het ls daarom nog wel een wonder dat bij 

bijna 75 jaar is geworden. 
Zijn vrouw vcrlie~t in hem een toegewijd en trouw 

echt.genoot en <le kinderen een goede vader, die jn 

djep geloof e n trouw un zijn H eer hen in a11es voor• 

ging. Daarom is zijn gedachtenis in zegening en zul· 

Ion zij hem gu.rne in bun gebed gedenken, opdat bij 
de beloning moge ontvangen voor zijn goede chtis· 

telijke le"en. Voor moeder i1o b"t afscheid van baar 

man het zwaahl, maar zij 1':ag dit in ûjn laatste Je· 
vcnsjaar u.nkom.en. Alu.r ook zij mag vertrouwen dat 

0. L. Ileet ban de sterkte ui geven om dit verlies 

te dragen. 

Voor ons gelovige mensen i, de dood waar schijn, 

het ls een overgang naar een beter leven , Rier op 
aarde immers hebben wij geen blijvende woonplaat$ 
maar wij pel~·dmeren allen naaT een eeuwig geluk in 
het hiernamaals. lloge het daar voor on, allen een 

vreugdevol weerzien ûjn. 
Bidden wij dat deze man en vader toe, 

Onze Vader - Weea gegroet 
Heer geel hem de eeuwige Tll6t 

Dat bij moge -'rui:;ten in vrede. 

Voor uw blijken van modele,·en bij het ovetlijden en 

de begrafenis, betai.gea wij onze opreçhte dank. 

A. Wigger-Kuipers 
Kittdereo, behuwd. en kleinkinderen 




