
Uef de zoekt zich zelf niet. 

t 
Dankbaar gedenken wij 

Antonia Maria Groeneveld 
weduwe van 

Hermannus Johannes Peters. 

Geboren 17 september 1907 te Denekamp. Zij 
overleed na voorzien te zijn van het H. Sacra· 
ment der zieken op 11februari1990 in het ver· 
pleeghuis "Oldenhove" te Losser . We hebben 
haar ter ruste ielegd op 15 februari d.a.v, op 
het r.k. kerkhof te Ootmarsum bij haar over· 
leden man. 

Rusti11 en ka!m is moeder uit haar leven v.eg
gegaan. Haar liefste wens om weer bij vader te 
zijn werd daarmee vervuld. 
Voor ons kinderen een bedroefd maar ook vre· 
dig gevoel, maar ze heeft ons de tijd gegeven 
om rustig afscheid van haar te nemen. 
Moeder heeft haar leven niet cadeau gekregen. 
Reeds in haar jonge huwelijksjaren moest zij 
meerdere malen een kind verlrezen. Tijd om 
haar verdriet te verwerken werd ha~r nauwelijks 
gegund, door haar zorg voor 't grote gezin en 
de boerderij. 
Veel steun vond ze bij haar man en in haar ge· 
loof. Zo dikwijls ze maar kon bezocht ze de kerk 
en vooral bij Maria vond ze troost. 
Ze had een grote liefde voor kinderen en klein· 
kinderen. De zondagmiddag was haar middag, 
dan wist ze zich omringd door haar kinderen en 
kleinkinderen, die ook heel graag b1i haar kwa· 
men. 

Met vader samen had ze een mooie oude dag, 
die veel te kort was omdat haar man in 1973 
overleed. Toen viel een grote steun en toever
laat voor haar weg. Ze merkte ook, dat niet 
alles meer ging zoals zij het wilde. 
Ondanks de goede zorgen van haar kinderen en 
vooral van haar zoon en schoondochter bij wie 
ze woonde, kon ze niet langer meer zelfstandig 
zijn. Na 't bejaardentehuis "St . Franciscus" kwam 
ze in 't verpleeghuis "Oldenhove" terecht. Hie r 
heeft ze haar laatste jaar doorgebracht. Ondanks 
de liefdevolle verzorging raakte ze steeds dieper 
weg van haar omgevini. 
Lieve moeder en oma, bedankt voor alle goede 
zorgen en liefde die je aan ons gegeven hebt . 
We hadden je de laatste jaren zo graag anders 
gegund. 
We troosten elkaar met de iedachte dat je nu 
bent op de plaats waar je zo graai wilde zijn . 

Voor uw blijken van belangstelling t ijdens de 
laatste levensjaren van moeder en voor uw me· 
deleven bij haar overlijden zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

KINDEREN EN KLEINKINDEREN 
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