
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 
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Dankbare herinner,i.ng aan 

HERMINA MARIA ASSEN 

Te Erica geboren op 16 november 19C0 trad 
ze op eenentwintig-jari:g.e leeftijd in het huwe
lijk met Johannes Bemardus N,icolaas Peters. 
Uit hun huwelijk werden 6 zonen geboren. 
Een zo~gzame vrouw en moeder d:ie in de 
crisisjaren met haar gezi1n een' zware tijd 
heeft doorgemaalot. In 1942 ov,erleed haar echt
genoot en bleef ze me,t 5 van de 6 kinderen 
achter . 
Het was armoedig aan de Herendijk. Haar 
karak,ter toonde zich als een rechtvaardige 
eerlijke persoonlijkheid. Zelf er je doorheen 
slaan . 'Nooit een beroep doen op een ander', 
was - kun je zeggen - haar devies. Ze was 
gul en gastvrij. Wa.t ze zelf niet had gekend , 
gunde ze anderen. 
Bij haar ging je nooit m:et lege handen weg. 
Ze wilde en kon niemand teleurstellen . 
Ze wachtte - zoa,ls elke moeder - op haar 
kinderen en w.as "bere" trots , wanneer het ze 
goed ging. Ze toonde een br,ede interesse 
en hield van de natuur, haar d•ieren. 
Ze heeft ,toen het kon - van het leven ge
noten, was graag met haar goede zangstem 
met de bejaarden samen en was zeer ge
vleid jonger er u,i,t te zien dan ze was. 
Dat was haar sterkte nog te kunnen stralen 
na een zwaar leven. Ziekten bleven haar bij
na tot 't laatst gespaard. 
De ziekte en de dood 1986-1987 van haar 
schoondochter Giny hebben van haar gezond
heid gevraagd. Vrij plotseHng ,is dan het ein-

de van dit lange leven gekomen. Ze was een 
sterke gelovige vrouw, was niet bang voor de 
dood want: ., Ik heb een lang leven geleefd " . 
Op 13 februari 1988 gaf ze haar leven terug 
i,n de hand van haar Schepper. 
Haar stoffelijk l,ichaam is op aswoensdag -
17 februa.r•i 1988 - aan de aarde van het R.K. 
kerkhof te Erica toevertrouwd , na een Eucha
r istievieri1ng t.en afscheid . Daar rust het to,t op 
de d•ag van de Heer. 

Al goede en barmha,rtige God, het leven van 
Uw d•ienar·es Hermi,na Mar,ia was niet één 
doornen weg ; ze heeft ook van de rozen mo
gen geni,eten . We danken U voor onze zorg
zame moedHr en oma . 
Ze geloofde in U, vertrouwde op U. Wees haar 
dan nu voor altijd l,icht en vrede en dat wij 
haar ,n onze heri1nnering houden wanneer wij 
aan U gelov,end, voor ogen houden , dat ook 
wij stof zijn en tot st,of zulilen wederkeren. 
Dat ook wij dan bij U geborgen mogen zijn . 

Allen, die in deze dagen van droef
heid ons nabij waren zeggen oprecht 
dank 

de loinderen en kleinkinderen. 


