
t 
Herman Wigger 

sedert 4 april 2004 weduwnaar van 

Lies Hengelman 

Geboren te Lonneker op 16 januari 1936. 
Overleden te losser op 17 mei 2008. 

Na de Uitvaartdienst op 22 mei in de St. Jacobuskerk te 
Lonneker hebben we hem begraven op de R. K. begraafplaats 
aldaar. 

Herman, geboren en opgegroeid in Lonneker, de tweede 
zoon in een gezin van 5 kinderen. 
Een gelovig gezin waar de kerk altijd een belangrijke plaats 
in nam. Al vroeg overleden in het gezin zijn zus Marietje en 
broer Johan, die beide op jonge leeftijd zijn overleden. Tien 
jaar na het overlijden van Johan, overleed vader Wigger. Als 
jongste overgebleven zoon, werd hij de opvolger op de grote 
boerderij. Dit was niet gelijk zijn hobby, veel interessanter 
vond hij het autovak. Toch nam hij de verantwoordelijkheid 
om het boerenbedrijf te runnen. In 1971 heeft Herman 
besloten de boerderij af te bouwen. Tot aan zijn herseninfarct 
in 2000 was hij actief boer. In 1976 trouwde hij zijn grote 
liefde, lies Hengelman waarmee hij tot 2000 woonde aan 
de Lossersestraat 235 te Lonneker. Tot groot verdriet van 
Lies moest Herman vanaf zijn infarct intrek nemen in het 
verpleeghuis van Zorggroep Sint Maarten, afdeling Hoge 
Boekel. lies bezocht hem daar elke dag, hoe moeilijk het 
voor haar ook was. Na een dapper gedragen ziekte overleed 
lies in 2004. Jammer dat Herman, dit niet heeft mogen 
beseffen. Het verzoek van lies aan Henri om Herman niet te 

vergeten en voor hem te zorgen tot aan zijn dood was geen 
gemakkelijke opgave. Dtt hebben we samen opgepakt en 
tot zijn overlijden volbracht. Het was niet altijd plezierig om 
de gang te maken naar het verpleeghuis. Maar toch was het 
vaak gezellig. Wanneer Herman een goede dag had, kon hij 
eindeloos vertellen en werd duidelijk hoe een levensgenieter 
en levenslustig hij was. 
De jacht, het biljarten, de motorraces in Assen, hij wist 
het altijd te combineren met zijn werkzaamheden op de 
boerderij. Daar zorgde hij goed voor, hij was gek met het 
vee en zijn hond. Maar ook zijn landbouwmaterieel kon 
rekenen op een schoonmaakbeurt na elk gebruik. 'Rond 
het huis lag het er altijd goed bij. Het grind altijd keurig 
geharkt, gras kort gemaaid en de bladeren geruimd. Acht 
jaar heeft Herman in het verpleeghuis in Losser gewoond. 
Hij creëerde daar een brede band met het verplegend 
personeel, die alles voor hem over hadden, ook al was hij 
door zijn ziekte soms moeilijk te bereiken. 1 n januari van dil 
jaar bleek Herman qngeneeslijk ziek te zijn. Een operatie 
of behandeling behoorde niet meer tol de mogelijkheden. 
Ondanks zijn ziekte verloor hij zijn opgewekte humeur niet. 
Hij klaagde nooit. De laatste week kwam hij op bed te liggen. 
Dapper zette hij zijn strijd voort. Na voorzien te zijn van de 
H. Sacramenten der Zieken is hij in het bijzijn van Catharina, 
Gerda en Brigit vredig ingeslapen. 

Wij zijn Herman dankbaar voor alles 
wat hij voor ons heeft betekend. 

De families Wigger, Veger, Hengelman en Brookhuis 
danken u voor uw komst en belangstelling voor Herman. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar iedereen die met 
grote regelmaat Henman bezochten en het personeel van 
Zorggroep Sint Maarten afd. Hoge Boekel te Losser voor 
hun liefdevolle verzorging. 


