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Hij werd geboren op 29 juni 1928 te 
Breklenkamp. Op 19 december 2003 is hiJ thuis 
vredig ingeslapen. Tijdens de gezongen uitvaart 
op 24 december in de parcx:h1eker1< van de H.H 
Simon en Judas te Lattrop hebben wij afscheid 
van hem genomen en daarna zijn lichaam ten 
ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

Direct na de school is hij begonnen als boeren· 
knecht Nadat zijn Oudste broer Johan uit huis 
trouwde, kwam hij thuis op de boerdenj . In 1957 
trouwde hij met Annie. Ze kregen samen 6 kinde· 
ren, waarvan kleine Henk meteen na de geboorte 
over1eed. Samen met ma hebben ze de boerden) 
gerund. Pa had moeite met de modemisenng, hoe· 
wel het rijden op de trekker zijn favoriete bezigheid 
was. Het gezin bleef alt11d op de eerste plaats 
staan. Niemand deed echter tevergeefs een 
beroep op hem. Vele bestuur1ijke functies heeft hij 
vervuld, waaronder meer dan 25 jaar bij de 
Aabobank, maar ook het lidmaatschap van het 
ker1<bestuur, ouder- en Oranjecomité waren voor 
hem niet teveel. Hij was een makkelijke prater en 
kon met iedereen contact leggen. Op feestjes en 
verjaardagen was hij altijd hoorbaar aanwezig. 
Fietsen was één van zijn grote hobby's. 

Samen met ma of alleen even door het veld. Ook 
hebben ze vele dagtochtjes samen gemaakt. Hij 
genoot enorm van zi1n 12 kleinkinderen. Vooral op 
die momenten dat h11. terwi11 hiJ buiten voor de 
boerderij zat, zijn kleinkinderen zag spelen. Het 
klootschieten op de maandagmiddag was voor 
hem een uitje, waar hij intens naar toe leefde Ook 
de kaartavonden van de ABTB sloeg h11 niet graag 
over. Het duizendkaarten in het weekend en de 
paardensportprogramma's op TV vond hiJ prachtig. 
Ook de lichamelijke tegenslagen bleven hem niet 
bespaard. Hartproblemen en een gebroken heup 
zorgden ervoor dat hij wat rustiger aan moest 
doen. Hij had het daar heel moeilijk mee. Toen in 
mei 2003 een ernstige ziekte bij hem werd gecon· 
stateerd, heeft hij daar veel verdriet van gehad. 
Samen met de doktoren heeft hij deze onoverw1n
neli1ke ziekte proberen te winnen. Dit bleek in 
augustus niet te zijn gelukt Dit kostte hem veel 
moeite. Vooral door de zorg van ma, Nico en Ingrid 
hebben we vader thuis tot het einde kunnen ver· 
zorgen. Dit was een grote wens van hem. Door zijn 
diepe geloof vertrouwen wij erop dat hij nu mag uit· 
rusten in het huis van God de Vader. WiJ zullen 
onze lieve man, zorgzame vader en opa nooit 
vergeten. 

Wij willen u bedanken voor uw medeleven en 
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden 
van ons pa! 

Annie Peters-Pikkemaat 
kinderen en kleinkinderen 


