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weduwe van 
Egbert Lambertus Peters. 

Zij werd geboren te Losser 
29 december 1908. 

Gesterkt door de Sacramenten der zieken 
overleed zij te Enschede op l O april 1984. 
Na een Eucharistieviering in de parochie
kerk te Glanerbrug 13 april 1984 hebben 
wij voorlopig afscheid van haar genomen. 

Goede God en Vader, wij danken U voor 
het leven van onze moeder en grootmoeder 
zoveel jaren in ons midden, maar ook dan
ken wij U, dat wij zo bewust en oprecht 
haar sterven mochten meemaken. 
Door haar wijze van sterven is zij nog hoger 
in onze achting gestegen. 
Goede God, wij danken U voor onze zorg
zame en liefdevolle moeder; haar gezin was 
haar dierbaar en daarom gaf zij samen met 
vader de beste krachten aan ons, kinderen 
en kleinkinderen. 
Zij was opgewekt en meelevend, maar voor
al kordaat en duidelijk in haar ideeën en 
beslissingen; in haar optreden was zij reso
luut en beslist; zij leefde zelf konsekwent 
voor, wat zij van ons vroeg-

Zo was zij voor ons een duidelijke en sterke 
steun. 
Wij bewonderen in haar haar sterke geloof 
en haar vertrouwelijk omgaan met U, onze 
God en Vader, met Christus Uw Zoon en 
met de heiligen. In haar gebed onderhield 
zij sterk kontakt met U en in haar gedach
ten zag zij vaak haar overleden dochter bij 
U in de hemel. 
Grote belangstelling had zij voor gedachten 
en idealen van ons, haar kleinkinderen. Wij 
konden altijd bij haar terecht; open en eer
lijke gesprekken voerde zij met ons, jonge 
mensen ; helder en eerlijk waren haar opvat
tingen. Veel hebben wij van haar geleerd. 
Graag ging zij op reis, dat maakte haar kijk 
op mensen en wereld breder, wijder en wij
zer; groot was haar belangstelling voor wat 
er gaande was in de wereld en kerk. 
Door haar wijsheid en sterke persoonlijk
heid heeft zij ons en veel anderen ten goede 
beiiwloed. 
Goede God, wij danken U voor dit rijke le
ven van onze moeder en grootmoeder, zo
veel jaren, temidden van ons. 
Wij vragen U, dat wij haar in haar veel goe
de eigenschappen kunnen navolgen. Zo wil
len wij haar nagedachtenis blijvend eren. 
Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor haar en voor ons allen. 

Voor uw ge beden en blijken van deelneming 
danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


