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Om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar. 

Wij gedenken onze zor,gzame moeder, 
schoonmoeder en lieve oma 

Geertruida Hermina 
Wennink 
sinds 2 maart 1964 weduwe van 
Hermannus Bernardus Peper 

Zij werd geboren te Deurni ngen op 11 decem
ber 1900. Op zondagavond 12 maart 1989 heeft 
zij temidden van haar dier,baren het Sacra
ment van de Zieken ontvangen. In de nacht 
van 2 apr<i l 1989 is zij toch nog plotsel ing van 
ons heengegaan in het Gerardus Majella
ziekenhuis in Hengelo. We hebben van haar 
afscheid g,;,nomen op woensdagmiddag 5 
april 1989 in de parochiekerk van de H. 
Blas ius te Beckum , waarna we haar naast 
haar man te ruste hebben gelegd op het 
paroch•iekerkhof. 

De vaste plaats van moeder en oma is leeg. 
Al hadden wij allen en zij ze lf missch ien nog 
we l het meest haar einde voe len naderen , 
toch doet het je pijn omdat je afscheid moet 
nemen van een dierbaar mens . Ze had een 
mooie leefti jd en hoord e zo echt bij de ster
ken . Vorig jaar was ze nog heel druk met 
de feesten van de kinderen . Daar heeft ze 
volop aan meegedaan en heel veel geregeld 
met de kleinkinderen. Ze was heel gek met 
de kleinki nderen. Daarom deed het haar ook 
zo vreselijk veel pijn dat ze afscheid moest 
nem_en van haar klei ndochter, al heeft ze er 
nooit zoveel van gezegd, maar we weten dat 

zij er onder leed. Ze kon goed opschieten 
met_ de kleinkinderen en kaartte graag met 
de Jongens. 
De laatste tijd werd dat allemaal wat minder. 
Ze had haar leven erop zfüen Wel zei ze 
toen de koopakte van het huis getekend was': 
"dat ik dat nog mocht meemaken . . . . " 
Ze was een vrouw van een eenvoudig geloof 
en kon zich heel goed verenigen met de 
moderne tijd en de geloofsopvatting van nu. 
Ze was een vurig Mariavereerster en bezocht 
heel wat bedevaarten. De laatste tijd bad ze 
nog geregeld de rozenkrans. 
Toen ze aanvoelde dat het niet lang meer 
met haar zou duren , heeft ze bewust ge
vraagd om het Sacrament van de Zieken. 
Daarin heeft ze sterke verbondenheid met el
kaar ervaren, waar ze steeds op terugkwam. 
Ze was nu helemaal klaar om te sterven 
Dat liet ze ons heel goed merken. Gelukk ig 
1s het nu toch nog vlug gegaan en is ze niet 
benauwd geweest. 
We nemen met een dankbaar hart afscheid 
en vertro'uwen haar toe aan de levende God, 
op wie zij haar hoop , gevestigd had . Bij Hem 
mag ze helemaal nieuw leven , verenigd met 
hen die haar dierbaar waren . 

Allen die veel voor moeder en oma hebben 
betekend en die ons in deze dagen nabij 
waren, zeggen we heel oprechte dank. 

De Fami li e 


