
Met grol~ dtu,kbaarheid denken wij terug aan 

Gerharda Aleida Maria Peters 
(TANTE GRADA) 

Begiftigd met het ere· kruis Pro Ecclesia et Pontifice. 

Zi1 werd geboren 10 augustus 1905. Zij stierf na een 
9eduldiQ gedroqen lijden op 10 deccmb<r 1982 te 
Oenekçmp, en werd begraven op 14 december d.a.v. 

op het kerkhof te 0 1denzaal. 
"Een geweldige vrouw"; Tante Grada . Dal waren de 
lc.1afsfe woorden van de zusters van hel verpl eeghuis 
in Denek<lmp. Ze waren gek met haar en wisten niel 
hoeveel ze .roor h<l<lr hadden betekend. Ze was dap
per, fier en strijdvaardig in het lijden. 
Een vrouw die je niet gemakkelijk vergeet .... 
Als wij dan onze gedachten en ervaringen van kinds
been .lf zouden moeten verwoorden, schiet ons het 
papier tekort. Ze is zo verweven met ons levensgevoel 
dat het moeilijk is éen totaal beeld te scheppen van 
wie ze was. Tante Grada was voor ons een vrouw die 
eenmalig was. Als wij de zin van haar menselijke leven 
zouden willen doorgronden dan dienen we te kijken 
naar de wijze, waarop ze voor zichzelf haar leven zin 
gal. Ze cijferde zich weg voor de ander met behoud 
van zelf"respect. Ze werkte en ploeterde zonder ma
teriele inkomsten. Ze ging ons vóór in Geloof en Ge
bed; eenvoudig doch zeer duidelijk. 
Ze koos onomwonden en was zeer gedisciplineerd van 
levensstijl en was niet sen timenteel. Ze voelde zich 
verweven met ons gezin en maakte zich eigen met 
"ons", zoda1 ze altijd sp rak over "ons". Ze koos voor 
"ons" gezin en zocht zich daarbinnen taken. De func
tie die ze ooit heeft willen uitoéfenén als onderwij zé
res heeft ze binnen "ons" gezin gestalte gegeven en 
menigeen zal toegeven dat ze voor ons lerares is ge· 
weésf. Zé bepaalde duidelijk , eenvoudig, het ritme in 
ons 9ezin; nooit te laat, liever iets fe vroeg , dus al
tijd op tijd. Zonder haar zou het onvoorstelbaar zijn 
geweest. 
Ze was voor ons een Godsgeschenk. 

Za kwam voor ons op ten opzichte van andere mensen. 
vooral wanneer het ging om ons functione ren en ze 
•timl leerde ons dagel ijks. Als men hac.1r dan bedDnkte, 
·•1uifde ze d<Jt weg eo aanvaardde in verlegenheid niel 
gem"kkelijk. Ze offerde 1ich op zonder woorden en 
·1ond dit als vanzelfsprekend. Ze ging de moeilijk" 
heden nie1 uit de weg en vertrouwde met een rotsvast 
geloof in God, di e zij dagelijks eerde en dankte en 
zocht een goede voorspraak bij moeder Maria. 
l~unstzinni9 waren do werken van haar handen: 50 jaar 
Missienaaikring. waar ze alt jd een stimulerende figuur 
'vas . 25 jc)or voorbidden in de kerk \lis mensen wtiren 
opgegaan naar de Heer. T.:infe Gradti : "he t vrouwtje 
dat altijd voorbad in de kerk." Maakte kostumes voor 
de Sint en zijn knecht om het zakelijke gewin te ver
hogen. Ze maakte kleding voor ons kinderen om de 
· 35fcn binnen het gezin te verfichten; hatisf anoniem. 
HaM strijdvaardigheid sloof aan bij de wijze waarop ze 
<Jeleefd heeft. Voorbeeldig W{IS ze hoe ze li jden droeg. 
Ze deed he t alleen en misschien wel voor ons; de tijd 
;:al da t leren waarom ze op deze wijze als vanzelf· 
sprekend leefde. 
God, Vader, Gij 1ijt in Tante Grada onze Moeder, 
Broeder en Zuster geweest. Onuitsprekelijke dank zijn 
wij U verschuldigd door haar. Eer zij U, die op deze 
wijze zo met ons samen wilde zijn. U was in haar "de 
Geweldige Vrouw": Tante Grada. Ze was dapper. fier 
en strijdvaardig in leven, lijden en dood. 

Een vrouw die we nooit zullen vergeten"". 

Voor uw vriendschap en belan9slellin9 ondervonden 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve 
onvergetelijke Tan te Grada, mijn dierbare zuster, 
schoonzuster en oud. tante zijn wij u oprecht dankbaar. 

Familie Peters-Ter Laak. 


