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In dankbare herinnering aan 

Johanna Margaretha 
Peters-Berend sen 

Grietje 
Sedert 1978 weduwe van Johannes Gerardus Peters. 

Onze lieve moeder en oma is geboren op 31 oktober 
1923 in Klazienaveen. Heel rustig en in het volste 
vertrouwen op de Heer is zij overleden op 1 december 
2004 te Klazienaveen. Wij hebben afscheid van haar 
genomen tijdens de gezongen uitvaart in de parochiekerk 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica op 
maandag 6 december. Aansluitend hebben wij haar te 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof eveneens te Erica. 

In Klazienaveen groeide zij op. Reeds op jonge leeftijd 
werkte zij in het veen . Het harde werken kwam haar toch 
al niet sterke gezondheid niet ten goede. 
In 1948 trouwde ze met Gerard Peters. Zij vestigden zich 
aan de Mosweg. Samen kregen zij negen kinderen. 
Haar kindere~ herinneren haar als een lieve en zorgzame 
moeder met een sterk karakter. Ze was een vrouw met 
veel geduld en mild in haar oordeel. Ze leefde intens mee 

met het wel en wee van een ander. In alles was zij een 
door en door gelovige vrouw, die kracht en troost putte 
uit haar geloof. De reizen naar de bedevaartsplaats 
Lourdes waren voor haar een grote weldaad. 

In de laatste periode van haar leven namen haar krachten 
meer en meer af. Het zelfstandig wonen op haar geliefde 
plekje werd steeds moeilijker. Haar kinderen boden haar 
gastvrij onderdak. Haar kleinkinderen vonden het fijn dat 
oma er was. Ondanks alle goede wil en alle zorg moest 
naar een andere oplossing gezocht worden. Een half jaar 
geleden werd die gevonden in het woon- en zorgcentrum 
"De Dillehof" in Klazienaveen. Wij konden niet vermoeden 
dat zij slechts een korte duur mocht wonen op haar 
nieuwe eigen plekje. Na haar verjaardag op 31 oktober 
verdwenen gaandeweg haar laatste krachten, terwijl zij 
helder bleef van geest. Op de eerste dag van de laatste 
maand van het jaar heeft zij tenslotte haar leven 
teruggegeven aan God haar Schepper. Een kostbaar leven 
is tot voltooiing gekomen. 

Moge zij rusten in vrede! 

Lieve mam me en oma, rust nu maar uit. Dank je wel voor 
alles wat je voor ons en vele andere hebt gedaan. We 
zullen je niet vergeten. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van onze moeder en oma zeggen wij u allen hartelijk 
dank. Het heeft ons getroost en goed gedaan. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


