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'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Hendrikus Franciscus Peters 
weduwnaar van 

Magdalena Grada Aleida Olde Meierink 

Hij werd geboren op 21 augustus 1906 in de ge
meente Losser. Gesterkt door het Sacrament van 
de Zieken stierf hij op 11 mei 1991 in zijn eigen 
huis aan de Tankenbergstraat. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering In de Orieêenheidskerk, waarna 
we hem begeleid hebben naar zijn laatste rust
plaats op het kerkhof te Oldenzaal. 

Pa had veel talenten. Talenten, die hij ook benU1te 
en waarvan hij anderen liet profiteren. Hij was een 
echte hobbyist, die zijn technische kwaliteiten goed 
uitbuitte. 
Bij de firma Oikkers in Hengelo kwam zijn vak· 
bekwaamheid sterk naar voren. Hij werkte hard; pa 
hield niet van lummelen, zoals hij zelf zei. 
Hij was een plichtsgetrouw man, die bovendien 
goede kontakten kon leggen; want hij kon luisteren 
naar het verhaal van een ander. En zeker ook naar 
de verhalen van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Er was een fijne band in het gezin. Zijn grote angst 
was, dat na zijn overtijden de familieband misschien 
uiteen zou vallen. Maar waar een stevige basis van 
liefde en zorg voor elkaar is gelegd, zal dit nooit 
gebeuren. 

Het overlijden van moeder, nu twintig jaar geleden, 
heeft hij met moeite kunnen verwerken. Gelukkig 
vond hij in Wil een hartelijke en zorgzame 
huisgenote. Hij was er dankbaar voor. Zoals hij 
dankbaar was om thuis te mogen sterven. Want 
thuis had hij immers ·een mooi paradijsje'. 
Pa hield van de natuur. Hij kende iedere boom en 
plant van de Tankenberg. Hij voelde in al het mooie 
om hem heen iets van Gods nabijheid. 
Hij is enkele malen in Canada geweest; het wel en 
wee van zijn kinderen ging ook hèm aan. 
Met overgave is hij de reis naar God begonnen. 
Wij weten dat die God pa in zijn paradijs heeft 
opgenomen. 
Zoals hij de ere-medaille in zilver. verbonden aan 
de orde van Oranje Nassau heeft verdiend, zo ge
loven wij ook, dat pa voor dit leven de vrede en de 
rust bij moeder en de Schepper van alle leven heeft 
ontvangen. 

Voor uw bliJken van medeleven en belangstelling 
na het overlijden van onze vader, schoonvader en 
opa, zegen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 




