
In dankbare herinnering aan 

MARIE PETERS 

geboren 03-01-1932 
gehuwd 08-01-1959 
overleden 10-01-1991 

Kort na het bereiken van haar 59-ste verjaardag en het 
feest van onze trouwdag 1s ze overleden in haar eigen 
vertrouwde omgeving aan de Dommelstraat te Hengelo. 

Als jongste dochter uit een groot gezin, waar ze had 
ge'eerd de handen uit de mouwen te steken, trad ze 1n 
het huwelijk met Johan Peters. Voorafgegaan door de 
sneeuwploeg, want er was een dik pak sneeuw gevallen, 
werd het huwelijk ingezegend in de P1us-X kerk. 

De kinderen Igor, Jacqueline, Yvonne en Monique 
werden geboren en het was haar trots hun een goede 
opvoeding mee te geven. Geen moeite was haar teveel. 
Ze probeerde de liefde die ze van haar eigen ouders had 
meegekregen door te geven aan haar man en de 
kinderen. 
Naast haar huishoudelijke bezigheden had ze nog tijd 
voor hobby's. Lekker koken kon ze. Bekend zijn de 
kerstdiners. Tuinieren met haar man. Vooral de grote 
collectie fuchsia's hadden haar hart gestolen. Ook 
kleding maken deed ze op perfecte wijze voor zichzelf en 

de kinderen. Velen hebben geprofiteerd van haar kennis 
als naaldkunstenares. En niet te vergeten de vakanties 
naar Zwitserland. waar ze uren kon genieten van de 
bergwerekl. Als sopraan was ze lid van het Pius-koor. Ze 
deed dit met grote inzet en miste bijna nooit een repetitie. 
Ze had een groot gevoel voor humor en ze kon op een 
zeer fijngevoelige wijze mensen aanzetten tot het 
nemen van initiatieven. 

Na de pensionering van haar man hoopte ze nog op een 
lang samenzijn. Slechts één jaar hebben we samen 
gehad. Hierbij denken we aan onze fietsvrienden Dinie 
en Jan Goossen, waarmee we samen konden genieten 
van de Twentse natuur en cultuur. 

Een slopende ziekte brak haar lichaam af. Ze klaagde 
nooit ze verdroeg het op haar eigen onnavolgbare wi1ze. 
Daarbij waren haar man en kinderen een grote steun en 
toeverlaat. 

'Btáanl\].1 Jolian en k_itukren wor affu wat jul!it 
voor mij 9táaan lidJ6en. 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken, vooral 
Dr. v.d. Horst, die altijd voor haar klaar stond. De medici, 
broeders en zusters van het voormalige G.M.Z. en 
S.M.T. De familie, vrienden en bekenden en vooral de 
dirigent en leden van het Pius·X koor, voor de hulp en 
bijstand in de moeilijke dagen van haar afscheid. 


