
Gedenk In uw gebeden 

Johanna Theodora Hermlna Gubbels 

echtgenote van 

JOHANNES HUBERTUS PETERS 

geboren In de gemeente Wamel op 2 juni 1931 
en overleden te Groesbeek, na voorzien te zijn 
von het H Oliesel op 10 februari 1979. 
Begraven op de Algemene Begraafplaats aan 
de Hogeweg te Wamel op 14 februari d.a.v. 

t 
Hoe wreed kan de dood zijn als hij zo vroeg
tljd111 en zo volkomen onverwachts toeslaat 
dat er zelfs geen gelegenheid is voor een 
laatste afscheidswoord. 
Maar het onherroepelijke 1s gebeurd: een lieve 
vrouw is heengegaan, die altijd op de eerste 
plaats aan anderen dacht, ook bU moeilijkheden 
en verdriet en ondanks dat ze het zelf de 
grootste helft van haar leven dikwijls moeilijk 
had door een chronische kwaal Daarom was 
z~ jul1t een graag geziene en geachte vrouw 
bij ieder die haar kende. 
In haar verliest haar man Z1Jn trouwe levens
gezellin en ZIJn kostbaarste bezit en Reänne een 
zorgzame en lieve moeder. Voor hen beiden 
maakte zil het huis, waarin ze zelf zo geluk
kig wes, tot een gezellig en behaaglijk thuis 
en voor haar familie en kennissen tot een 
1iastvrlj oord waar men welkom wee. 
Door da dood is er aan veel een eind geko
men, maar wij kunnen en willen niet geloven 
dat dit het absolute einde van het leven zelf 
1s. Naar hel woord van Jezus van Nazareth 
mogen wij ervan overtuigd zijn, dat zij mag 

voortleven bij God, In Wie zij geloofd heeft 
en een Wie ZIJ zich bij alle wederwaardlghe· 
den van het leven heeft vastgeklemd. 
Mogen allen, die veralagen echterbliJVen, met 
dezelfde levensmoed, die zij zelf altijd ge
toond heeft, proberen verder te gaan en, on
danks het grote verdriet, 1n grote dankbaar
heid voor alles wat zlJ voor hen betekend heeft 
aan haar blijven denken. 

Moge zij rusten in vrede! 

Wij danken U voor de vele blijken van be· 
langstelllng, betoond na het overlijden en bij 
de begrafenis van miJn 1nniggeliefde vrouw, 
lieve mama, dierbare zus. schoonzus en tante. 
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