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WA bídden Door

In haar lum:eltjk met Piewe trok ze schauder a,arl schoud,er met lwm
ínhet agrarischbednjf, u)anr riet ueel" urye trjd ouerbteef. Ook gtng

op

aar aandacht mt naar haar b eíde zonen Mark" en Rob ert, h anr s chaon chter s en tw e e kletnktnder en, en bt1zonder o olp. nanr de ktnder en D arL
Itaar zrLS, dte een aantaL jaren een onderkomen elders nodtg hadden.
Voor uier ^Danhen werd de worang anrl de Ettropaweg Noord dnar hoar
zorgen ook een ecltt ttnns; enhet uoel.dB uoor haar pas echt compleet op
de nromenten dat ook. het vtlfde kind Dan hanr zus erbry was.
h

do

- Josephíne Constance Gemma echtgenote uart

Píerre Peters
Zq werd geboren ap 20 manrt 1961 te Heerl"en en ouerl.eed, uoor-zien
Da?":het H. Sanrament d,er zíehen, tlu;is iru Abdtssenbos ch op 28 jarunn

l\a

een pl,echtrge uituqartdtenst

tn de kerh D&TL de H. BentadetÍe
ch op B februarí Z1Zlhebben we hanr te ntste geLegd op
de b e gr anfplants 1) &T1, Ab dtssenb o s ch.
2021,.

te

In de l"aatste anderhalf jaar hreeg ze zelf meer zorg en aandacht nodrg
Dclnwege lwar gezondheídssítrtatre. Ze bLeef ínnerLtjk sterk genoeg om
tot de l.aatste dag thuts te bltjuen en daarmee ds uoor haar een qrote
wens in ueruullíng gegaarl. Het doet ons Deel, píjn dat ze ueel"
jong
Dan ons ts heengegaaTl. Dat ze hierover met bertnttng en acceptatíe
kon spreln"en, grö1t"ons troost.

t{

Abdi.ssenbos

Lief en

Leed

zíjn aan

we zíjn verdríetíg, maar opgeLucht dat aan haar Líjden
een einde ís gekomen.

losé zelner r:,i;et uoorbtjgegaarl Ats kínd"

bLij met de zorg en afrrldncht D&Tt

ucLS ze

haar ouders en ze raakte aL jong

uertrutwd met twt

Leuen ap een boerenbedrtlf. Maar ook k"ende aj al,
j ang u er drtet: v an uier D aTt de z eu en ktnder en wt het q ezín mo e st h el"ans
al op jange Í,eefttjd afscheíd worden genomen. Dat \etek"ende uoor het

gezín een oruntspreheLt:ke pin, dte lasé zelf ook alnjd ís bltjuen uoeLen.
Des te sterker heefi ze zich mgezet om all"e.s te betehenen Door hanr
broer en n)s dre wel. de uoLwossen Leefttjdbereikten.

Voor uw bel"angstelling trjdens de zíekte, na het overlrjden en
bt1 de uituaart van José zeggen wíj u harteLqk dank.

Píerre Peters, kínderen en hl"einhínderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag
20 maart om 18.00 uur in de H. Bernadettekerk in Abdissenbosch,

