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Rom. 14,8 



Wil in dankbaarheid gedenken 

AUGUSTINA ALEIDA PEETERS 

Zij werd geboren te Doetinchem op 
21 juni 1906. Sedert 1 februari 1960 

was zij weduwe van 

TITUS ELFRINK. 

Meerdere malen gesterkt door het 
H.Sakrament der zieken is zij toch nog 
onverwacht overleden te Glanerbrug, 
op 3 oktober 1985. Met 'n plechtige 

Eucharistieviering in de kapel van het 
Dr.Ariënstehuis hebben wij op 8 okto

ber afscheid van · haar genomen. 

De dood van onze goede moeder en 
lieve oma kwam toch nog op een mo
ment, dat niemand het verwachtte. 
Niets wees erop, dat de Heer van alle 
leven haar nu tot Zich zou nemen, 
hoewel zij steeds was voorbereid. 

Zij was een zorgzame moeder, die 
alleen maar goed wilde zijn voor haar 
kinderen en kleinkinderen. 

De teleurstellingen zijn haar in haar 
leven niet bespaard gebleven. 

Vooral de vroegtijdige dood van vader 
bracht 'n grote leegte in haar bestaan. 
Maar in haar rotsvast geloof vond zij 
voortdurend de kracht om het leven te 
aanvaarden, zoals God dat voor haar 
beschikte. 

Bijna 9 jaar bracht z ij door in het 
Dr.Ariënstehuis, waar zij actief bleef, 
voor zover het haar gezondheid toeliet 
en dankbaar was voor de zorg, die zij 
ontving en elke blijk van meeleven. 

Zich voortdurend sterkend aan de 
Christus in de Eucharistie en haar toe
vlucht zoekend bij Maria, aanvaardde 
zij de kruisen van haar leven, haar vele 
kwalen en haar gevoel van eenzaam
heid, blijmoedig en met grote over
gave, omdat zij zich op-weg wist naar 
God, haar Schepper. 

Daarom vertrouwen wij, dat God 
haar nu dié vreugde zal schenken, die 
Hij bereid heeft voor allen, die Hem 
l iefhebben. 
Goede moeder en oma: rust in vrede! 

U.ë dankbaarheid voor Uw medeleven 

en ter nagedachtenis aan haar. 

Kinderen, behuwd-, klein- en 
achterkle inkinderen 


