


Vol dankbaarheid denken wij terug aan 

Geertrulda Maria 
Peters-Kuipers 

Weduwe van Marinus Jeannes Peters 

Ze werd geboren op 20 mei 1912 te Losser 
(de Zoeke). Na het ontvangen van de 

H. Sacramenten der Zieken overleed zij op 
93 jarige leeftijd op 7 november 2005. 

Na de plechtige Eucharistieviering in de 
H. Maria Geboorte kerk te Losser, 

hebben wij op 11 november 2005 haar te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Ze heeft haar jeugd doorgebracht als jongste 
van een gezin van zes kinderen. 

Op 31 augustus 1937 trouwde zij met Marlnus 
Jeannes Peters, waarna zij de trotse moeder 
werd van vier kinderen. In 1987 hebben ze 
samen hun 50 jarig huwelijksfeest gevierd. Kort 
daarna is haar man over1eden. 

Ze was een lieve en gevoelige moeder, altijd was 
ze er voor haar kinderen en kleinkinderen. Je kon 
altijd een goed gesprek met haar voeren en alles 
was bespreekbaar. Een geestige en gezellige 
vrouw die onze modeme tijd goed aanvoelde, 
vooral op de zondagmorgen kon ze genieten van 

het bezoek van haar kinderen en kleinkinderen. 
Alle belevenissen werden dan uitgewisseld. 

Ze was het middelpunt voor haar familie en 
omgeving en had voor ieder een lulsterend oor. 
Zelfs wist ze alles nog van vroeger te vertellen. 
Als mensen uit de buurt iets wilden weten kwa· 
men ze bij haar waar de koffie altijd klaar stond. 

Helaas namen haar krachten af en het lopen ging 
steeds moeizamer. Gelukkig was haar zoon 
Barmie er, die haar huishoudelijke taken over
nam, waardoor ze samen nog van iedere dag 
konden genieten. De laatste jaren genoot ze 
vanuit haar stoel van de tuin. Soms zei ze: "Kon 
1k nog maar 1n de tuin werken!", wat ze altijd met 
veel plezier heeft gedaan. 

Op 93 jarige leeftijd is ze door een noodlottige 
val in het ziekenhuis opgenomen. Na een korte 
maar pijnlijke tijd is ze in het bijzijn van haar fami
lie vredig is ingeslapen. 

Het geeft een dankbaar gevoel dat we haar 
zolang in ons midden mochten hebben. In 
gedachten zal ze altijd in onze harten blijven 
voortleven. 

Kinderen, 
kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


