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Ter dankbare nagedachtenis aan 

GERHARDUS WILHELMUS 
PETERMAN 

sedert 36 jaar gehuwd met 
Anna Gesina Geertruida Goorhuis 

Hij werd geboren te Lonneker op 30 mei 
1914. Al 60 jaar woonde hij in Wierden. 
De 26e april 1985 is hij in het Irenezie
kenhuis te Almelo overleden. Daarvoor 
had hij het sacrament der zieken ontvangen. 
We hebben hem op 1 mei te rusten gelegd 
op het kerkhof aan de V riezenveenseweg. 

Gerard tobde al een hele tijd met een 
zwakke gezondheid. Toch was hij altijd 
levens! ustig en hij kon zich niet voorstel
len dat de dood naderbij kwam. Hij wilde 
leven. Hij genoot van elke dag, die hij 
mocht doorbrengen met vrouw, kinderen, 
en niet te vergeten zijn kleinkind. 
Het was dan ook moeilijk voor hem om 
zich te moeten neerleggen bij de beperkt
heden die zijn ouderdom en ziekte met 
zich meebrachten. 
Het leven van Gerard is niet over rozen 
gegaan, zeker niet in zijn jonge jaren. Hij 
was 11 jaar en de oudste van het gezin 
toen zijn vader stierf. Al vroeg deelde hij 

daarom in de zorgen van het gezin. 
Er moest hard gewerkt worden om het 
hoofd boven water te houden. Tot op de 
oude dag is die zorg hem bijgebleven en 
stond hij voor ieder klaar. 
Gerard was een eenvoudig man die met 
weinig tevreden was. Zo was ook zijn ge
loof. In grote overgave heeft hij zijn leven 
teruggegeven aan de Schepper, omdat hij 
er vast op vertrouwde dat God hem niet in 
de steek zou laten. Moge God hem nu ook 
belonen voor zijn eenvoud en vriendelijk
heid, zijn zorg eo levenslust. Moge zijn 
geloof een antwoord krijgen doordat God 
hem opneemt in zijn vreugde. 

Bedankt voor uw meeleven tijdens het 
leYen en bij het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa. Het was voor ons een 
steun. 

Mevr. A. G. G. Peterman-Goorhuis 
Kinderen en kleinkind. 

Ie Meijerinkshoekweg 17, Wierden. 




