
In onze gebeden gedenken wij het leven van 

PETER JACOBUS 
VAN GRANENBROEK 

e<'1 ·ger>"O' 

Anna Catharina Helena Looijmans 

Geboren te Maarheeze op 19 me• !945. te 
NIJmegen overleden op 27 september 1980 
Op het kerkhot van Smt Martinus te Heeze 
hebben WIJ hem te rusten gelegd op 
1 oktober d o.v. 

TerugklJkOn naar JOUW leven, Peter, doen wij 
met grote waarder~ng om alles, wat je zo 
vanzelfsprekend en met volle inzet deed 
En met wa•e bewondering denken we terug 
aan te striJd om hot loven t1jdens JO z,cktc. 
Je hebt er noo1t veel woorden aan besreed, 
maar JO vastberadenheid en moed waren 
weergaloos. Telkens wist je een n•euwe 
Inzinking te overw1nnen met n1euwe w1Jskracht 
En P•Jn en last voelde jij natuurlijk zo goed 
als andere mensen, maar klagen deed je n•et 
en altijd kwam je ware aa•d weer boven in 
een gevat woord ol een plager•j en aan 
zelfspot ontbrak 't je ook niet. 
't Liefst verwerkte je alles zelf; wij wisten het 
en rospeeteerden het. We wisten ook, dat 
binnen in je een enorme liefde brandde voor 
Annie en M1r;am en lngrid. En dat die 
gevoelens JOU telkens weer nieuwe meed 
schonken. 
We Ztjn je dankbaar voor Je fiwe liefde voor 

Annie, je vaderliJke goedheid voor M1nam en 
lngnd en je amica•e omgang met fam1 e en 
vrienden. WiJ hennnoren ons graag Je 
hulpvaardigheid, je werklust en 
vakbekwaamheld en JO goede zorgen voor JO 
vnenden, de du•ven. 
Hoe erg moet je het gevonden hebben van 
dat alles afstand te moeten doen Toch weten 
we hoe je op 1 laatst jezelf overgaf en heel 
rust1g heenging. 
We zullen je noo1t vergeten En biddend tot 
de onbcgnjpeliJkO God, proberen WiJ elkaar 
vast te houden. We vragen je hemelse steun 
om in jouw geest vertrouwvol verder te kunnen 
gaan in het leven. 

Voor Uw wetgemeende blijken van medeleven 
tijdens de ziekte, na het overlijden en Uw 
aanwezigheid bij de UI/laar/ v11n mitn 
onvergetelijke man, onze lieve papa, 
zeggen w1j U van harto dank. 

Anme van Granenbroek - L001jmans, 
Mlfiam en lngrid 


