


Wij blijven in liefde denken aan 

Freddy Pepers 

Freddy werd geboren op 9 januari 1938 te 
Delden. Plotseling 1s hij gestorven in ' De 
Klippen ' te Borne op 22 juni 1998. 
De Eucharistieviering voor zijn afscheid vond 
plaats in de H. Blasius te Delden op 25 juni. 
Hierna werd Freddy begraven op het kerk· 
hot van deze parochie. 

Met liefde en warmte werd uitgezien naar de 
geboorte van Freddy. Vooral voor zijn ouders 
was het een grote teleurstelling toen bleek, 
dat Freddy in zijn leven minder zou kunnen 
presteren dan anderen. 
Er waren in die tijd op het gebied van dag· 

opvang en scholen niet de speciale voorzie· 
ningen, die wij nu kennen. Er was geen be· 
geleiding als vandaag. 
Freddy ging naar de lagere school en hij was 
gek van voetballen bij Rood-Zwart. Maar 
steeds waren er voor zijn ouders de zorg en 
aandacht, want de gezondheid van Freddy 
was zwak. En met veel verdriet 1s gezocht 
naar werk, waarin Freddy een beetje geluk· 
kig kon worden. 
De behandeling 1n het epileptisch centrum 
in Heeze is een weldaad geweest: 'Mevrouw 
Pepers, u krijgt een andere zoon thuis.' En 
het ging beter met Freddy. 

Het ging helemaal beter mei Freddy toen, 
met begeleiding van de sociaal pedagogi· 
sche dienst, de beslissing werd genomen, 
dat Freddy naar ' De Klippen" in Borne ging. 
Hier kreeg hij zijn eigen thuis. En Freddy 
mocht Freddy zijn binnen Groep A. 
Zijn groep schrijft nu bij zijn plotseling over· 
lijden:'Fred, je was altijd vrolijk en plezierig 
bij ons aanwezig, je hield van 'donderjagen 
en ouwehoeren·. Samen genieten van een 
sigaartje". jammer, dat kan nu niet meer.' 
Fred zal niet meer praten over Delden, hij zal 
niet meer zitten op zijn vaste plek voor het 
raam, hij zal niet meer andermans spullen 
verstoppen, de planten zal hij niet meer la· 
ten verzuipen, hij zal niet meer nieuwsgierig 
zijn en zijn humor zal er niet meer zijn. Freddy 
laat een lege plaats achter bij Frits, bij heel 

de groep, bij de begeleiding. Freddy laat een 
lege plaats achter bij zijn broer. bij zijn zus· 
sen, bij zijn familie. 
Plotsel ing, zonder pijn of lijden, heeft de 
dood als een dief Freddy bij ons weggehaald 
om hem een nieuwe plaats te geven in het 
Hemels Vaderhuis. Een nieuwe eigen plaats 
bij God, bij zijn ouders, waar Freddy in vrede 
en rust verder gelukkig mag zijn. 

Langs deze weg willen we nogmaals het per· 
soneel van W.Z.C. 'De Klippen· bedanken 
voor de geweldige zorg die Freddy daar ge
noten heeft. 
Tevens willen wij een ieder bedanken voor 
het medeleven en de aanwezigheid bij zijn 
begrafenis. 

De familie 


