
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbare herinnering aan 

REGINA LUCIA WESTENBROEK 

Ze werd gebor,en te Steggenda op 1 april 1929 
Op 30 januari 1960 trad ze i:n het huwelijk met 
Johannes Hermanus Hendri:kus Peters. 
Uit dit huwel ij,k werden twee ki111deren gebo
l'ien; Jos en K1aini,n. 
Trouw aan haar ' jawoord' was haar le,ven vol 
liefde en zor,g voor haar gezin . Ze leefde een
voudig . Was plezienig en vriendelijk in de 
omgang. Ze hield van het leven , en wilde 
nog zo graag leven , maar een fnuikende ziek
te, die haar twee jaar liet vechten, maakte 
dat dat le,ven geen leven meer was. 
Ze heeft geleden, ze heek gestr,eden, moe
di,g, dapper tot 't echt niet meer ging . 
" Angst voor het sterven heb ik niet maar ik 
zou nog zo graag willen leven". Deze zeer 
gelovige vrouw en moeder ontving, omringd 
door haar familie het Sacrament van de Zie
ken . Dan~baar was ze daanna alle dagen de
ze teerspijze te ontvangen. 
Ze was niet opstandig, maar bad "Uit de diep
te roep ik Heer, Heer hoor mijn smeken , ik 
kan ni,et meer, haal me thui:s". 

Op 20 juli 1987 heeft ze haar leven terugge
geven i,n de hand van haar Schepper. Een 
ongelijke strijd vond haar einde. Haa,r stoffe
lij,k l,ichaam hebben we op 25 juli 1987 aa,n 
de aarde van het R.K. kerkhof te Erica toe
vertrouwd . Daar zal het rusten tot op de dag 
van de Heer. Gunnen we haar in dankbaar 
gedenken d'ie rust, die vrede. 
Goede God, bedroefd zijn we om dit vroege 
heengaan van mijn l,ieve vrouw, onze zorg
zame moeder. Dankbaar voor alles, wat ze 
voor ons was. Geef haar de rust, d,ie wij haar 
niet meer konden geven en geef ons geloof, 
zodat wij in ons leven haar vriendelijkheid , 
haar dapperheid , haar moed verder dragen . 
God laat uw aanschijn lichten over Herman , 
Jos , Karin en Gerard , blijf hen nabij. 

U al len dank, die tijd,ens de ziekte 
hun medeleven toonden en in deze 
droeve dagen ons tot steun zijn . 

J . H. H. Peters en kinderen. 


