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Herinnering aan 

Maria Geziena Peper-Hoesman 
geboren te Borne op 1 mei 1901 

vanaf 1936 echtgenote van Johannes Peper, 

daarvoor weduwe van 

Gerardus Johannes Gortemaker 

Op 26 augustus 1983 heeft zij, gesterkt door de 
ziekenzalving, haar leven plotseling, maar niet 
onvoorbereid, beëindigd. Op 30 augustus heb
ben we haar na de gezongen uitvaartdienst in 
de parochiekerk te Zenderen begraven op het 

parochiële kerkhof aldaar. 

Een lieve, vriendelijke en diepgelovige vrouw 
Is van ons heengegaan. Een lang en veelbe
wogen leven heeft ze op d ie zomerse middag 
van 26 augustus p lotsel ing afgesloten. Bij de 
bloemen, die ze aan het p lukken was om het 
leven van anderen op te vrolijken, kwam haar 
eigen leven tot sti lstand. Een leven dat rijk Is 
geweest aan goedheid en zorg. 

Ze dacht niet zozeer aan haar eigen kwalen en 
teleurstellingen, maar was altijd bezorgd voor 
anderen, waarbij haar l iefde voor haar man, 
kinderen en kleinkinderen vooropstond. Zo is 
ze hear he le leven geweest. 

Ze was nog maar 29 j aar toen ze weduwe werd 
doordat haar eerste man door een noodlottig 
ongeval om het leven kwam. Een zeer zware 
slag die haar leven heeft ge louterd als goud 
in de vuuroven. Een nieuw leven Is ze begon· 
nen In 1936, toen ze voor de tweede keer in 
het huwelijk trad. Ook dat leven heeft zijn 
teleurstellingen gekend. maar ze was een ster
ke, ge lovige vrouw, die met Gods hulp van haar 
leven Iets moois wist te maken, vooral doordat 
ze zich altijd dienstbaar heeft opgesteld tegen
over haar medemensen. 

In dankbaarheid zullen we haar blijven geden
ken, ervan overtuigd dat de levensfase die ze 
nu Is binnengegaan, vol zal zijn van geluk en 
vrede. bij God, op wie zij al haar hoop heeft 
gesteld. 

Voor uw meeleven met het zo plotsel inge over
lijden van mijn zorgzame vrouw en onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder, zeggen we 
U heel harte lijk dank. 

Zenderen, augustus 1983 
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Fam. J. Peper 


