
Een moeder sterft altijd te vroeg 
Al wordt zij nog zo oud 

Je bidt dat God haar sparen zal 
Omdat je van haar houdt 

Maar als de dagen knellen gaan 
Zij ziek wordt, moe en benauwd 

Bid je dat God haar halen zal 
Omdat je van haar houdt 



• t 
Wij bewaren een fijne herinnering aan 

Truus Peters-Teders 
Geertruida Maria 

Sinds 8 oktober 2003 weduwe van 
Gerard Peters. 

Zij werd geboren te Lattrop op 20 juni 1929 en 
overleed vrij plotseling op 8 februari 2007, 

na het ontvangen van het Sacrament van de 
Ziekenzalving, in het M.S.T. te Enschede. 

Truus trouwde op 21 juni 1958 met Gerard 
Peters uit Lattrop. Samen kregen ze 5 kinderen, 
2 dochters en 3 zonen. Na korte tijd in Lattrop 
gewoond te hebben, zijn ze verhuisd naar 
Denekamp. 

Ma was de spil van het gezin en zorgde dat alle 
goed verliep. Ze heeft altijd keihard gewerkt en 
had daarnaast ook de zorgen om Hans. Ze was 
heel verdrietig toen Hans het huis uit ging , maar 
was daarnaast heel blij dat Hans goed op zijn 
plek was in 't Telgenhöfke. 

Ze was heel trots op haar kinderen, de "koale 
kant" en haar 9 kleinkinderen . Hier genoot ze 
met volle teugen van. Als de kleinste kleinkinde
ren uit school langs kwamen, lag er altijd een 
snoepje of kauwgompje klaar. 

Van haar hobby's bingo, kaarten, lezen en soaps 
kijken, kon ze heel erg genieten. 

Het verlies van pa heeft haar erg veel pijn en ver
driet gedaan. 

In augustus 2005 kreeg ze te horen dat ze onge
neeslijk ziek was. De chemo's heeft ze heel 
goed doorstaan. Als je vroeg hoe het met haar 
was, zei ze altijd: "Ik bin good te pas". Ze klaag
de nooit en wilde niet dat we verdriet om haar 
hadden. 

Een troost voor ons is dat ze, na op woensdag 
afscheid van haar kinderen en kleinkinderen te 
hebben genomen, donderdag 8 februari 2007 
rustig is ingeslapen en nu bij pa is. 

Wij zijn blij dat we zo'n lieve moeder, schoon
moeder en oma in ons midden hadden. 

Kinderen 
en kleinkinderen 


