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Dankbare herinnering aan 

JOHANNA HENDRIKA PETERS 
weduwe van 

Petrus Middendorp 



Geboren 23 november 1904 te Erica 
Overleden 16 oktober 1980 te Erica 
Na voorzien te zijn van het Sacrament 
der Zieken begraven 21 oktober d.a.v. 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Bij het afscheid, dat zo symbolisch in 
ons midden heeft plaatsgehad, kijken 
wij in dankbaarheid terug. 

In de bijna 76 jaar is zij geconfron
teerd met de volle werkelijkheid van 
het leven. Naast momenten van vreug
de heeft zij perioden van tegenslag ge
kend. Beide heeft zij op een bewuste 
en intensieve manier beleefd, vanuit 
een diep geloof en in grote verbon
denheid met ons kinderen. 

Nadat vader in 1951 was overleden 
kwam ze op 46-jarige leeftijd alleen 
te staan voor de zorg van haar gezin. 
Vooral de eerste jaren hiervan waren 
niet de meest eenvoudige. De wijze 
waarop zij deze taak op zich nam 
dwingt nu ·na zovele jaren nog steeds 
respect af. Ze deed dit niet door uit
drukkelijk de leiding in handen te 
nemen, maar door ruimte te creëren, 
ruimte waarin iedereen een deel van 
de verantwoordelijkheid op zich kon 
nemen. Zij luisterde en stuurde bij, 

soms door een vermanend woord en 
soms ook door haar emoties te tonen. 
Altijd was zij echter het centrum, de 
saambindende kracht om wie alles 
draaide. Ze bereikte hiermee datgene 
wat zij zelf als een van haar belang
rijkste taken zag, nl. een sfeer waar
in iedereen zo graag vertoefde. 
Haar invaliditeit van de laatste jaren 
drukte haar niet teneer. Integendeel 
ze accepteerde haar beperkte lichame
lijke mogelijkheden en vocht met gro 
te wilskracht naar het verbeteren er
van. Ze behield haar belangstelling 
voor hetgeen zich in haar naaste en 
minder naaste omgeving afspeelde. Ze 
bleef betrokken bij alles wat wij kin
deren en kleinkinderen deden en on -
dernamen. 

Wij zullen haar missen, haar warme 
persoonlijkheid, haar belangstellend 
oor, haar bemoedigend woord. Nooit 
meer zullen we haar grijze hoofd zien, 
belangstellend, vanachter de planten 
en tussen de gordijnen door, uitkij
kend naar wie er weer op bezoek 
komt. Haar stoel blijft leeg. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Wij danken U voor uw medeleven. 


