
JL 



t 
Dankbaar gedenken wij en bidden wij voor 
onze lieve zus, schoonzus en tante, 

Johanna ten Velde 

weduwe van Bernardus Stephanus Peper. 

Ze is geboren op 22 december 1895 te 
Tubbergen en overleed op 7 juli 1989 te 
Almelo gesterkt door het sacrament der 
zieken. Na de gezongen uitvaartmis in de 
St. Christoffelkerk op 11 juli is zij bij haar 
geliefde ·man te rusten gelegd op het R.K. 
Kerkhof te Almelo. 

An Peper was een schat van een vrouw met 
een hart van goud. Ze kwam uit een boe
rengezin en veel van haar karaktertrekken 
verraden die afkomst. 
Zij was eenvoudig en hartelijk , strikt eerlijk 
en rechtvaardig en wilde niet dat iemand bij 
haar een cent tekort kwam. Ze heeft een 
arbeidzaam leven achter de rug: voor dag 
en dauw had zij al de stoep geveegd en het 
werk in huis gedaan, helder en proper als 
ze was. Ze heeft een goed huwelijk gehad. 
Helaas kwamen er geen kinderen. Maar 
haar Bernard was alles voor haar. 
Moeilijk kreeg ze het, toen haar man was 
overleden. Ze voelde zich angstig en alleen. 

Gelukkig heeft ze veel steun mogen onder
vinden van familie en van de buren om zich 
heen. Dat heeft ze erg gewaardeerd. Zoals 
ze later, na de moeilijke overstap naar de 
Koppel, vol lof was over de verzorging in 
dat nieuwe thuis. 
Onafscheide lijk was ze ook van haar vrien
dinnen uit de parochie en samen met hen 
genoot ze met volle teugen van de uitstap
jes en middagen die georganiseerd wer
den. Ja, ze was voor mensen in haar omge
ving belangstellend en opgewekt gezel
schap. · Ze had geleerd de moeilijkheden 
van het leven te aanvaarden: ,, Niet klagen , 
blij dragen en bidden om kracht ". 
Veel heeft ze gebeden. Ze had een bij
zondere verering voor Maria en een grote 
liefde voor de kerk. 
Zo heeft zij oprecht en goed proberen te 
leven. Tenslotte is zij na een kortstondig 
ziekbed rustig ingeslapen. 
Bidden wij, dat zij nu op voorspraak van 
Maria bij God, onze Vader, het eeuwig 
geluk mag vinden, verenigd met haar man 
en al haar dierbaren. 
Moge zij ru sten in vrede. Amen. 

Voor Uw blijken van belangstelling en 
medeleven zeggen wij U hartelijk dank, 

de familie. 


