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In dankbare herinnering aan 

Francisca Maria Antonia Wiggers 

weduwe van 
Hendrikus Johannes Antonius ter Laak 

Zij is geboren op 13 december 1901 te Oldenzaal. Na een 
welbesteed teven as zij op 6 augustus 1990 overleden te 
Oldenzaal. Biddend hebben wij op 9 augustus afscheid van 
haar genomen in de H. Antoniuskerk te Oldenzaal en haar 
daarna ter ruste gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Het leven dat zij geleefd heelt, was njk aan zorgzaamheid, 
geloof en liefde. Wij zijn dankbaar dat wij haar 88 jaar als 
moeder, schoonmoeder en oma in ons midden mochten heb
ben. Als moeder en schoonmoeder heeft zij ons, samen met 
vader. met zorg en liefde opgevoed en omringd. Ook vroeger, 
in economisch moeilijker tijden als nu, wist zij alles zo te rege· 
ten dat wij niets tekort kwamen. Een speciale plaats in haar 
hart ruimde zij in voor haar kleinkinderen. Zij genoot zichtbaar 
van hun aanwezigheid. Maar ook andere !amilieleden, vrien
dinnen en bekenden konden rekenen op een warm onthaal. 
Zij had graag mensen om zich heen. Zij hield van de gezellig· 
heid die dat met zk:h meebracht. Zij was dan ook niet graag 
alleen. Het plezier dat zij beleefde aan de wekelijkse ontmoe· 
tingen met leeftijdgenoten op de bejaardengymnastiek betuigt 
daar ook van. 
En als mensen een beroep op haar deden, stond zij klaar en 
hielp zij, voorzover dat tenminste in haar vermogen lag 

Haar liefdevolle aandacht ging niet alleen naar mensen urt, 
maar ook naar de natuur, de vogels en vooral de bloemen. 
Zoals zij dankbaar was voor het mooie van de natuur, zo 
dankbaar was zij er ook voor dat zij ·vooral dankzij de goede 
zorgen van haar kinderen· van een mooie oude dag kon 
genieten. Zij was dan ook een tevreden vrouw. Een befangrij· 
ke plaats in haar leven werd ingenomen door een diep geloof 
in God en een grote verering voor Maria Trouw kerkbezoek, 
het bidden van de rozenkrans en de jaarlijkse bedevaart naar 
Banneux maakten een vast onderdeel utt van haar geloofs· 
leven. Zij putte er de kracht uit om in haar leven vreugde en 
verdriet te dragen. Want zij heeft ook verdriet en tegenslag 
gekend. Vooral de laatste jaren, nadat zij 8 jaar geleden door 
een hersenbloeding is getroffen, begon de ouderdom b4j haar 
zijn lichamelijke en geestelijke tol te e,sen. Gelukkig is zij daar· 
in tot op het laatst bijzonder goed opgevangen en verzorgd 
door Annemie, Arie en de kinderen. In vrede met zichzell en 
met God is zij tenslotte op vredige wijze van ons heengegaan. 

Lieve moeder, schoonmoeder en oma, U was een toonbeeld 
van zorg en liefde voor ons. Moge uw manier van leven en uw 
diepe geloof ons ten voorbeeld zijn op onze levensweg. 
Bedankt voor alles. Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het over· 
lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




