
Als dankbare herinnering aan 

JOHANNA PEULKEN 

wedu'll>-e van Gradus Bemardus Keujer 
eerder weduwe van Johannes Engbers 

Zij werd geboren 4 november 1902 te Tub
bergen. Gesterkt door de Sacramenten der 

zieken overleed zij 1 7 juni 1983. 
Wij hebben haar te ruste gelegd op het 

parochie-kerkhof te Losser 22 juni 1983. 

Goede God en Vader, wij danken U voor 
het rijke leven van onze moeder en groot· 
moeder. In haar lange leven is veel goeds 
van haar uitgegaan. 
Geef ons, dat wij ons blijven herinneren 
wat zij voor ons heeft gedaan. Aljongstond 
zij voor de taak, gezin en bedrijf alleen te 
leiden, na de dood van haar echtgenoten. 
Alle zorg kwam op haar alleen neer. 
Daarbij kwam de vroege dood van een van 
haar kinderen. 
Volgens haar eigen zeggen, heeft zij toen de 
slagen van het leven en van de dood zwaar 
gevoeld. In die tijd was haar vertrouwen op 
U, onze God en Vader, het enige dat haar 
op de been heeft gehouden. 
Zij wilde verder leven voor haar gezin. 
Zo werd zij een sterke vrouw, voor wie wij 
het diepste respect houden. 
Tegelijk was zij een liefdevolle en hartelijke 
moeder en grootmoeder. 
Zij leefde mee met vreugde en verdriet in 

onze gezinnen. Lijden in een gezin maakte 
haar zorgelijk en verdrietig. Groot was dan 
haar meeleven en haar ijver in het gebed. 
Wij vermoeden dat haar gebed tot U, onze 
God en Vader, grote invloed had in ons Ie· 
ven. Zij bad met hart en ziel, vol vertrou· 
wen en met volkomen overgave. 
Dankbaar was zij, dat zij kon leven in het 
gezin van haar dochter en schoonzoon, dat 
zij met zorg en liefde werd omringd. Zij 
wilde alles doen om de taken in het gezin 
te verlichten. Zelf leed zij het meest onder 
haar lichamelijke ,sebreken, omdat zij niet 
meer genoeg van dienst kon zijn; haar grote 
zorg was dat zij tot last zou worden van 
anderen. 
Elke kerkgang en telkens als zij te commu
nie kon gaan, was dat voor haar een feest: 
een intieme ontmoeting met Jezus Chris
tus, Uw Zoon en door Hem met U, onze 
God en Vader. 
Zij leefde ons voor: inzet voor mensen, lief
devolle aandacht en godsvertrouwen. 
Wij vragen U, dat wij haar in haar goede 
eigenschappen kuMen navobten en dat zij 
nu met haar overleden familieleden bij U 
gelukkig mai zijn. 
Heili~e Maria, bid voor haar en voor ons 
allen. 
Voor uw blijken van medeleven na het over
lijden van onze lieve moeder en oma zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


