
Ter dankbare 
herinnering aan 

Betsie 
Peper · Kiphardt 

sinds 15 mei 1975 
weduwe van 
Tonny Peper 

Zij werd geboren op 16 februari 1928 te Deurningen. 
Getroost en gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken 
is zij op 10 maart 1997 na een langdurige ziekte overleden 
te Almelo. Na een Eucharistieviering 1n de St. Georgiuskerk 
is ZIJ op 15 maart 1997 begraven op het R.-K. Kerkhof te 
Almelo. 

"Vele fijne herinneringen 
verzachten onze smart 
Voorgoed wt ons leven, 

moor voor ahijd in ons hart" 

Nadat Bets1e met Maria Lichtmis het Sacrament van de 
Zieken had ontvangen, kwam ziJ tot berusting. Alles was 
goed. Met alles was zij tevreden.Voor elke lieve attentie was 
zij dankbaar. Temidden van haar kinderen is zij thuis gestor
ven. Zij was niet alleen. Hulp en vriendschap was om haar 
heen. Met respect nemen wij afscheid van haar. Moedig heeft 
zij gevochten voor haar leven. Zi1 heeft er veel voor over 
gehad om nog zo lang mogelijk bij haar kinderen en klein
kinderen te zijn. Zij heeft nog veel kunnen regelen, voordat 
zij alles moest loslaten. 
Met dankbaarheid en bewondering praatte Betsie vaak over 
haar man Tonny, die zij al heel vroeg moest missen. Hij was 

geen ogenblik uit haar gedachten. Die liefde was veel sterker 
dan de dood. "Hij wacht op mi( Zo bleef deze. goede vader 
altijd een rol spelen als een rustigè man op de achtergrond. 
Voor haar kinderen was Betsie een hardwerkende moeder, 
een zelfstandige ondernemende vrouw, die veel voor hen 
gedaan heeft, vooral ook toen zij als moeder alleen kwam te 
staan. Voor haar kleinkinderen was zij een lieve oma. Juist als 
oma was zij misschien wel het meest zichzelf. Zij was altijd 
heel gastvriJ. ook als zus en als tante. Zij hield van haar fami
lie. 
Toen zij begon met haar "Salon Bea", was dat een hele 
onderneming. Door haar werk als pedicure en schoon
heidsspecialiste leerde zij veel mensen kennen. Veel klanten 
werden goede kennissen en vriendinnen, die allemaal een 
persoonlijke aandacht kregen. Met sommigen had zij een bij
zonder goede band. Zij was een fi1ne vriendin, ook voor haar 
buren rond de Christoffel en op de Kogel. Zij kreeg ook veel 
terug. Zij heeft veel steun gehad aan haar geloof. Zij had een 
groot vertrouwen in Maria, die samen met haar Antonius 
veel kaarslichtjes mocht delen. In Lourdes vond zij veel 
kracht voor de laatste jaren. "Ons Vaderland is in de hemel". 
zegt de bijbel. Voor haar kinderen en kleinkinderen, die nu 
zelf en met elkaar het ouderlijk huis vormen. geldt dat nu 
dubbelop. 
Samen met Ton leeft zij nu met ons mee: anders, maar niet 
minder. Haar loslaten is moeilijk. maar het troost ons dat Zif 
werd opgewacht en werd gewenkt vanuit het Vaderhuis. De 
liefde is sterker dan de dood. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma. zeggen wij u oprecht dank. 

Almelo, maart 1997 
Heslingahuis 45 

Ki nderen en kleinkinderen 


