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TONE WIGGERS 

echtgenoot van 
Dien te Brake 

Hij werd op 18 juni 1911 te Lichtenvoorde geboren 
en kreeg de namen Antonius Johannes. Hij overleed 
in de late avond van woensdag 14 februari 2001 in 
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winters
wijk. De viering ten uitvaart vond plaats op 19 
februari in de parochiekerk van de H. Calixtus te 
Groenlo. In de verwachting van de verrijzenis ten 
leven hebben wij hem daarna te ruste gelegd op de 
r. k. begraafplaats te Groenlo. 
Nog maar enkele jaren oud moest hij zijn ouders al 
missen. Het gezin werd uit elkaar gerukt doordat de 
kinderen op verschillende plekken werden onderge
bracht. Hij kwam met zijn zus Anna in Groenlo 
terecht. En al was het niet in hetzelfde gezin, hij zou 
toch altijd een speciale band met haar bewaren. 
Juist de laatste jaren kwam het gemis van zijn eigen 
ouderhuis in zijn verhalen vaak naar boven, een 
teken dat hij dat een levenlang had meegedragen. 
Hij groeide op bij een oom en tante en werd zo later 
de eigenaar van een klein gemengd bedrijf aan de 
rand van Groenlo. Vanwege de uitbreiding van 
Groenlo moest hij zijn bedrijf van de hand doen en 
kwam hij aan de Tramstraat te wonen. Werk vond hij 
toen bij de gemeente Groenlo. 
Hij was voor zijn echtgenote een goede man, zorg
zaam en trouw. Ruim 61 jaar mochten zij het lief en 

leed van hun leven samen delen. Moest hij zelf zijn 
ouders zo vroeg missen. zelf werd hij vader van zes 
kinderen, kreeg elf kleinkinderen en al zes achter
kleinkinderen. Hij was een beste vader, en een lieve 
opa en oude opa. Hij was een man die wist wat hij 
wilde, standvastig van karakter. Met gestrengheid 
gaf hij leiding aan zijn gezin, maar ook eerlijk en 
rechtvaardig . De duivensport was zijn grote hobby. 
Urenlang kon hij naar de lucht turen en wachten op 
hun terugkeer. En altijd was hij in de weer met 
konijnen en met zijn groente- en bloementuin. Hij 
verloochende zijn agrarische afkomst niet. En met 
moeder en de familie Orriëns werden er vele fiets
tochten gemaakt door de gehele Achterhoek. Kort 
voor zijn overlijden mocht hij samen met moeder de 
ziekenzalving ontvangen. Zij moest in De Molen berg 
worden opgenomen en hij kon ook niet alleen ver
der: zijn gezondheid naar lichaam begon hem in de 
steek te laten. Gelukkig was er ook plek voor hem. 
Hij heeft er helaas maar kort van mogen genieten, 
zijn krachten waren op, maar zij waren toch dicht bij 
elkaar. 
Wij danken onze God dal hij zolang de onze mocht 
zijn, voor zijn levensmoed en voor zijn zorgzame 
plaats in ons leven. Moge hij delen in hel leven van 
de Levende samen met hen die hij in zijn leven niet 
mocht kennen. 
Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven, op zijn oude dag en na zijn overlijden, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

B.M. Wiggers - te Brake 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 




