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In uw gebeden wordt aanbevolen 

EVERT PEPERKAMP 

meer dan 50 jaren echtgenoot van 
Aleida Maria Jansen 

Hij werd 11 mei 1907 te Herveld geboren en 
aldaar is hij 8 juni 1984 onverwacht overle
den, nog voorzien van het H. Oliesel. 12 Juni 
d .a.v. hebben wij hem te rusten gelegd op 
het parochiëel kerkhof te Herveld, in af
wachting van zijn gelukkige verrijzenis uit de 
doden. 

In alle rust, zonder enige ophef en onop
vallend, is hij letterlijk ingeslapen, alsof het 
voor hem een vanzelfsprekende zaak was. 
Zo was ook zijn leven en zittend voor het 
raam en kijkend naar het verkeer in de 
Hoofdstraat gaf hij de indruk een eenvoudig 
en tevreden man te zijn , die dankbaar mocht 
terugblikken op een zorgzaam leven, waarin 
hij onopvallend en zonder ophef zijn plicht 
had gedaan. Hij blijft in de herinnering van 
zijn dierbaren voortleven als een goed echt
genoot en een begrijpende en meelevende 
vader, die alles over had voor de toekomst 
van zijn kinderen. 
Met gepaste trots kon hij over hen en over 
zijn kleinkinderen vertellen, hij leefde met 
hen mee en hij bleef hen volgen met zijn be
langstelling en gebed. 

Ook al liet zijn gezondheid te wensen over, 
hij klaagde niet en hij bleef een tevreden en 
dankbaar mens. 
Hij ging plotseling van ons heen in de dagen 
rond het Pinksterfeest, waarop wij met de 
Kerk het lied zingen dat we biddend ook op 
hem mogen toepassen : ,,de Geest des Heren 
heeft een nieuw begin gemaakt... Kom, 
Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen 
zijt" . 
Wij zullen hem missen, zijn vrouw vooral , 
maar wij putten kracht in het geloof, dat ook 
deze dierbare mens nu voor altijd gelukkig is 
bij God. 
Heb dank voor alles en tot weerziens in het 
Vaderhuis. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het 
overlijden en de begrafenis van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en opa, be
tuigen wij U onze welgemeende dank. 

A. M. Peperkamp-Jansen 
kinderen en 
kleinkinderen 


