
Gedenken wij 

Johanna Ziegerink-Wigger 
"Jo" 

Moeder werd te Enschede geboren op 24 september 
1906. Z1J stierf te Delden op 8 oktober 1996. De Uit
vaart vond plaats op vrijdag 11 oktober vanuit de 
Theresiakerk, waarna zij werd gecremeerd te Usselo. 

In een arbeidersgezin met 3 zusters groeide moe
der op. Zij trouwde op 4 oktober 1941 met Henk 
Ziegerink. Het was een gelukkig leven, vader was erg 
trots op moeder. 'Ik heb een hele mooie vrouw gekre
gen', sprak hij dan ook regelmatig tegen/over haar. 
Het huwelijk met vader werd verrijkt met 3 kinderen: 
Annie, Benno en Jose. 

Jo was een vrouw, altijd met andere mensen bezig. 
Door de winkel met chocolaterie en fruit en de no
ten- en zuidvruchtenhandel aan de Oldenzaalsestraat 
in Hengelo, de marktkraam, kwam zij veel onder de 
mensen. Zij was sociaal bewogen, dacht niet alleen 
aan de zaak, maar hielp de mensen voort zoveel ze 
kon. 

Toen vader 9 Jaar geleden stierf, was dat een hele 
schok voor moeder. Vader was iemand die altijd al
les regelde en zo werd moeder des te meer gecon-

fronteerd met leegte en hulpeloosheid. Moeder ging 
geestelijk achteruit en werd dement. Zo heeft zij het 
-gelukkig maar- niet meegekregen dat onze zus Jose 
5,5 jaar geleden door een auto-ongeluk om het leven 
kwam. 

Gezegend met weinig ziektes, is zij met 90 jaar oud 
geworden. De laatste jaren woonde zij in het verpleeg
tehuis St. Elisabeth in Delden. Daar was zij iemand 
die veel plezier in het leven van de verpleging heeft 
gebracht. Ook naar hen die haar zo goed verzorgd 
hebben gaat onze speciale dank uit. 

Wij willen moeder nu teruggeven in de armen van de 
Heer en aan vader. Samen kunnen zij nu weer geluk
kig zijn! 

Nu weet zij, Heer, na zoveel bange dagen, 
dat Gij haar geluk voltooien zult, 

want haar verlangen, en haar vragen, 
mochten ten laatste worden vervuld. 

Nu weet zij, dat dit aardse leven 
na tijden van vreugd' en pijn, 

haar door de dood 't geheim zal geven 
voorgoed, o God, bij U te zijn. 

Wij danken eenieder die de afgelopen tijd met moe
der en met ons hebben meegeleefd. 

Fam. B. Ziegerink - Fam. G. Vaanholt 




