
De Heer zegene en behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten

en ontferme zich over u,
de Heer geve u vrede.



Zuster Agnes (Maria Catharina) was een stille, fijne,
geliefde medezuster. Als oudste van een groot christelijk gezin
heeft ze geleerd zich in te zetten voor anderen zonder veel
aan zichzelf te denken. Reeds in haar jonge jaren hielp ze bij verzorging
van zieken en gehandicapten. Kort na haar intrede in Amsterdam
werd ze naar Gooreind gezonden, zoals ze schreef: 
“Ik was geen stadsmens en werd ziek, voor een gezondere lucht
mocht ik naar Gooreind gaan en dat ging goed.”
Ze droomde ervan melaatsen te gaan verzorgen maar haar missiewerk
werd Antwerpen bij de mensen van de wijk “Seefhoek”.
Ze heeft daar bijna 40 jaar gewerkt en ze was gelukkig om één van hen 
te mogen zijn. Ze hield van die eenvoudige mensen en was door hen
ook zeer bemind. Vanaf 1991 heeft ze zich nog in verschillende
gemeenschappen in Nederland ingezet voor haar bejaarde en zieke
medezusters, alsook enkele jaren in de rosse buurt in Amsterdam 
waar ze deel uitmaakte van onze gemeenschap.                                                                   
Ze schrijft: “Mijn leven was niet altijd rozengeur en maneschijn,
het heeft ook ups en downs en twijfel gekend, maar God,
mijn goede Vriend, heeft mij steeds gedragen en behouden.
Ik ben Hem daar zeer dankbaar voor.”                      
Dank, zuster Agnes, moge God u nu voor altijd opnemen in zijn Liefde.

Heer, mijn God,
ik ben zeker van U.

Na een dienend, religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Maria Catharina (Agnes) Peters
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in de liefde van God 
op donderdag 23 januari 2020 

Zij werd geboren te Schoonbeek (NL) op 25 maart 1925,
trad in het klooster te Amsterdam op 1 december 1945,

deed haar eeuwige professie te Weiteveen (NL) 
op 17 september 1952.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
God te danken voor haar mooi religieus leven,

tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,

Brechtsesteenweg 89 te Westmalle
op zaterdag 1 februari 2020 om 10.30 uur. 

Daarna begeleiden wij haar naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

Gelieve vóór vrijdagmiddag
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,

via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonnelied@telenet.be).

Dank aan de medewerkers van Mariënhove, voor de goede verzorging.

De Zusters Franciscanessen               De familie Peters 
Missionarissen van Maria


