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Met grote dankbaarheld denk~n wij aan 

THEODORA WILHELMINA TER LAAK 
weduwe van 

JOHAN ANTONIUS MARIA PETERS. 

Zij werd geboren op 17 september 1908 te 
Oldenzaal. Zij overleed, na een kortstondige 
ziekte, op 24 augustus 1987 te Oldenzaal en 
werd bijgezet In het familiegraf op 28 augus
tus op de begraafplaats te Oldt>nzaal. 

Toewijding en liefde hebben moeder's leven 
gekenmerkt. 
Niet alleen heeft zij .leven• vreugdevol door
gegeven aan ons allen, het leven zelf heeft haar 
ook vt>rdriet en teleurstellingen aangedragen. 
Hoe ze daarmee omgegaan JS, stemt ons tot 
dankbaarheid en wederliefde. 
Immers iedereen van ons was .speciaal" in haar 
ogen en ze verstond dt' kunst om dat te laten 
merken. 
Omdat zij altijd hard gewerkt heeft om in het 
levensonderboud van haar gezin te helpen voor
zien, heeft Ztj de vreugde van haar moeder
schap lang moeten delen met anderen, zodat 
u het later vaak moeilijk vond haar kinderen 
los te laten. 
Gul en vol begrip heeft ze veel vrienden in 
moelhjkheden kunnt'n helpen. Ze kon stil ZiJn 
met grote welsprekendht>ld als dit het enige 
was dat haar overbleef. maar ze kon ook spre-

k~n over haar geloof, dat ztt'r standvastig bleef 
tot het einde en tevens waarderen dat de tiJ• 
den veranderen en ook daar goede dingen in zijn. 
Zij det>d dat allemaal vanuit de rust die ht't 
gt>b~dslt>ven haar had geschonken. Dat haar ht>t 
zwijgen opgedrongt>n werd door haar ziekte, 
heeft ons des-re-meer do~n beseffen hoeveel 
wij nog met moeder wilden bespreken. 
Zij heeft verschillende tijden doorgemaakt waar
In verandt>nng~n kwamen die zij zelf niet al
tijd geslaagd vond, maar die 1.1j met milde 
wijsheid heeft aanvaard. 
Zo heeft zij haar eig~n verleden toch omge
bouwd tot een geloofwaardig •oorbeeld, waarin 
vertrouwen en liefde de hoofdrol spet>lden. 
Dat was ook haar geht>im in haar omgang en 
vrit'ndschap met de kleinkinderen en haar ach· 
terkleinkind. 
.Niemand had een verkeerd woord over haar, 
want ze was een godvrezeode vrouw." 

(Judith 8- 8) 
Moge God. die haar Levensgezel is geweest, 
nu alle beloften t'n verwachtingen van rust en 
vreugde aan moeder schenken. 

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. 
bid voor haar, 

Voor uw harteliJkheid en roedeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden vao onze lieve, on
vergeteliJke moeder, schoonmoeder, grootmoe
der en overgrootmoeder betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Fam1lie Peters 


