
Tc1· vrome gedachtenis aan 
FRANCISCA JOHANNA PETERS 

Zij werd geboren te Lonneker 31 augus
tus 1900. Na een zeer gelukkig, doch 
kortstondig huwelîjksleven van slechts 
17 jaren met 

H e nricus A(l(>els 
die haar 5 oktober 1936 voorging naar 
de eeuwigheid, overleed zij, gesterkt door 
het sacrament der zieken, 25 okt. 1981 
in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal. Haar 
lichaa:n werd aan de schoot der aarde 
tcevertrouwd op het r.k. kerkhof te De
nekamp 28 oktober 1981, waar het wacht 

op de verrijzenis. 
Haar kinderen zullen zich steeds herin
neren, hoe moeder als jonge weduwe in 
een moe~lijke tijd, die nog geen sociale 
voorz1emngen kende, zich met de groot
ste toewijding heeft gekweten van de 
haar toevertrouwde t.aak, hoe zor.,.zaam 
~ij was voor haar gezin en voor ha~r zes 
kinderen. Zij heeft echt haar best gedaan 
en zich volkomen opgeofferd voor hen, 
die haar dierbaar waren. 
Bij dit alles werd zij gedreven door een 
diep-religieuse mentaliteit.. Trouw aan 
God in de vervulling van haar levenstaak 
lee+'clP zij in een gelovige Godsverbon
denheid. 

Trouw nan de Kerk, die haar dierbaar 
was, bleef zij tot in hoge ouderdom haar 
kerkelijke plichten indachtig. Op haar 
zijn toepasselijk de woorden, die Christus 
eens sprak: "Wie in Mij gelooft., zal le
ven, ook al is hij gestorven" (Joh. 11,25). 
Wij mcgen dan ook vertrouwen, dat God 
zijn trouwe dienares, die thans haar le
,·enstaak heeft volbracht, zal opnemen 
in zijn heerlijkheid. 
Lieve kinderen, dank voor jullie zorcr en 
liefde voor mij. Ik ben jullie voorgegaan 
naar de hemel. Leeft zo, dat wij elkaar 
eens mogen terugzien in 't eeuwig-blijde 
geluk van de hemel. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na •t 
overlijden van onze beminde moeder, be
huwdmoeder en oma betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Appels 

Denekamp, oktober 1981. 
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