
Gedenken wij in ons gebed 

HELENA PETERS - OORTMAN 

weduwe van G.J. Peters. 

Moeder werd geboren op 26 maart 1909 
Gesterkt door de H sacramenten der Zieken 
overleed ze op 24 september 1998 in het ver-

pleeghuis "Twente Oost" te Oldenzaal. 
Na een gezongen uitvaartmis op 29 september 
d.o.v. in de parochiekerk van de H.H. Simon en 
Judas te Lattrop werd ze bij haar man te rusten 

gelegd op de R.K. begraafplaats te Lattrop 

Wij Zijn God dankbaar dat moeder zolang in ons 
midden mocht zijn, en met de vele goede en 
mooie herinneringen aan haar, die wij met ons 
mee mogen dragen. 
Toen ze op 20 mei 1931 met vader trouwde was 
het geen gemakkelijke tijd. Toch waren ze heel 
gelukkig samen maar hun grootste geluk waren 
hun zeven kinderen. 
Moeder was een sterke, arbeidzame vrouw. 
's Morgens stond ze vroeg op om te helpen bij 
het melken en bij het verzorgen van het vee en 
het vele werk op het land. De zorg voor het gezin 
heeft haar er toe gebracht om zich steeds weer 
dienstbaar te maken voor de andere mensen, de 
gastvrijheid en de goede zorg. 

Waar ze in het beginjaren van haar huwelijk de 
zorg had voor haar ouders en ze door de week 
alleen was omdat haar man weg was om geld te 
verdienen voor de huishouding 
Ze was een sterke sobere vrouw 
In haar leven is ze ook niet gespaard gebleven 
voor ziektes, waar ze half verlamd, toch weer 
goed gezond is geworden. Samen hebben ze 
mooie jaren gehad. Een jaar na de dood van 
haar man kreeg ze een beenbreuk die haar later 
vele beperkingen oplegde. 
Na een goede verzorging thuis is het, na 6 jaar, 
snel achteruit gegaan. Maar, nog altijd bij de tij d, 
is ze nóg een paar weken in het verpleeghuis 
"Twente Oost" te Oldenzaal goed verzorgd. haar 
laatste ziek-zijn was van korte duur. 
Laat haar rusten samen bij haar man. 
Heer schenk haar de eeuwige rust en het eeuwi
ge Ucht verlichte haar 
Dat ze moge rusten m vrede Amen. 

Onze dank gaat uit naar· 
Bennie en Jadwiga 
De Thuiszorg 
Verpleeghuis "Twente Oost" te Oldenzaal. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder betui
gen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, klem- en achterkleinkinderen. 


