


Dankbaar gedenken we 

DINIE PIEPER-BERGERVOET 
sedert 1967 weduwe van 

F. H. PIEPER 
Ze werd geboren op 15 oktober 1920 
te Oosterbeek. Ze overleed na een 

geduldig gedragen ziekte in haar 
woning te Enschede, op Palmzondag 
19 maart 1989. We deden haar uitge
leide na de Eucharistie in de St.Jaco
buskerk, op 22 maart en legden haar 
te ruste op de Wasterbegraafplaats 

t 
Moeder heeft het in haar leven niet 

gemakkelijk gehad. Al jong moest ze 
haar eigen moeder missen; haar 
jonge jaren waren getekend door de 
oorlog en na haar huwelijk in 1945 
begon voor haar en vader gaandeweg 
de zorg voor de eigen- en de drie 
opgenomen kinderen. Terwijl vader 
vanwege zijn werk veel op reis was 
en al in 1967 overleed. 

Toen stond moeder er alleen voor. 
Dit gevoel werd nog versterkt door 
het feit dat ze geen steun kreeg van 
wie ze die mocht verwachten. Deze 
jaren hebben haar ook doen rijpen 
tot een vrouw van grote belangeloos
heid, ·n nuchtere wijsheid en 'n sterk 
Godsgeloof 

.. Toen de laatste van de kmderen 
het ouderlijk huis verliet, kon moeder 
aan zichzelf gaan denken, hetgeen ze 
na zoveel jaren van klaarstaan voor 
anderen, echt moest leren. Toen liet 
ze 'n heel andere kant van haar aard 
zien: dat ze ook volop kon genieten 
van de bezoeken van de kinderen en 
kleinkinderen, van vakanties, excur
sies, sport en zomaar kontakten. 

Tijdens haar ziek1e heeft ze nooit 
geklaagd. Haar gedachten gingen 
weer helemaal naar haar dierbaren 
die ze moest achterlaten: "voor jullie 
is het erger dan voor mij". - Hierin 
klonk ook haar sterke Godsvertrouwen 
door. 

Zo is moeder op Palmzondag gestor
ven, de dag waarop de Vredeskoning 
Jeruzalem binnentrok. Moge zij, die 
zoveel voor ons allen heeft betekend, 
nu haar beloning vinden in 't Hemelse 
Jeruzalem, waar ze bij vader is. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk die ons hun 
blijken van deelneming gaven na het 
overlijden en de uitvaart van onze 
moeder en oma. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 


