


t 
"In de Heer heb ik heel 

miin vertrouwen gesteld." 
- Psalm 39 vers 2 -

In dankbare herinnering aan 

Zuster Ria 
Maria Johanna Geertruida Peters 

• 11 februari 1928 te Wehl 
t 11 januari 2002 te Amersfoort 

In september 1957 trad ze toe tot de 
Congregatie van de Zusters van Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort en legde op 19 maart 
1960 haar geloften af. 
Sterk en kordaat van karakter stelde Ria heel 
haar vertrouwen in de Heer. 
Bij Hem vond ze de kracht om zin en inhoud 
te geven aan het haar geschonken leven. Ze 
was een vrouw die zich gaf aan wie hulp, 
troost of een luisterend oor nodig had. 
Aanvankelijk werkzaam in het huishoudon· 
derwijs, zette zij zich later in voor het werk in 
de parochie te Eemnes. Ze werd de huisgeno
te van pastor H. van Huik en samen bouwden 
ze jarenlang aan vorm en inhoud van de paro-

chiegemeenschap. Toen actief pastoraat niet 
meer mogelijk was en vertrek uit Eemnes 
noodzakelijk werd, is Ria haar zieke huisge
noot trouw gebleven en heeft hem tot zijn 
dood toe liefdevol verzorgd. 
Ria genoot van de natuur, wandelde en fietste 
graag. De tuin rond het huis was als de Hof 
van Eden, waarin ze kracht vond in haar 
omgang met de Heer van al het geschapene. 
Maar ook was ze blij bij familie en mede
zusters te kunnen zijn. Hun nabijheid deed 
haar goed. Groot was de schok voor haarzelf 
en haar omgeving toen ze hoorde zeer ernstig 
ziek te zijn. Ze wilde zo graag verder leven, 
maar het heeft niet zo mogen zijn. Na een 
korte ziekteperiode moest ze haar leven uit 
handen geven. We zijn verdrietig dit rijke 
leven uit handen te moeten geven, maar ook 
dankbaar haar in ons midden te hebben 
gehad. De zorg en trouw van Ria voor velen 
zullen in onze gedachten blijven voortleven. 

Wij willen ieder danken die blijk gaf van 
troost en medeleven bij het heengaan van 
zuster Ria. Dit heeft ons goed gedaan. 

Bestuur en Zusters van Onze Lieve Vrouw 
Familie Peters 
Familie Van Huik 
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