


In dankbare herinnering aan 

Jan Peters 

Hij 1s geboren op 16 maart 1921 te Hengelo en is 
overleden op 7 januari 1997 in het S.M T. te 
Hengelo. 
Op zaterdag 11 januari 1997 hebben we hem her
dacht tijdens de Uitvaartmis in de parochiekerk 
Pius-X, waarna hij te ruste is gelegd op de be
graafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo. 

Reeds vroeg werd de blik en horizon van Jan 
noodgedwongen beperkt tot hetgeen zich direct 
rondom hem afspeelde, de natuur, de grond, de 
dieren en de boerderij, "de Moats" met z11n be
woners. 
Toen hij nog maar pas 14 was stierf ziJn vader en 
zo kwam de zorg, het voortzetten van de boerde
rij mede op zijn schouders, samen met moeder 
en de andere kinderen. Met Herman heeft Jan zich 
verankerd met de grond en voelde zich daar ter
plekke thuis en gelukkig. Hij straalde die ontspan
nen houding ook uit door zijn vrolijkheid en zijn 
niet aflatende bereidheid anderen een helpende 
hand toe te steken. 
Vooral de dieren trokken hem en zo richtte hij zich 
op het verzorgen ervan, terwijl Herman zich meer 
en meer met het huishoudelijke en financièle 

. . 

aspect van de boerdeni bezighield. Samen en met 
elkaar bouwden zij aan hun toekomst en die van 
het bedrijf. 
Het deed hem pijn te moeten wijken van die oude 
en vertrouwde plek -de Moats- en te ver1<assen 
naar het nieuwe, dat toch niet die oude vertrouwde 
grond was. 
Toch bouwde hiJ daar weer aan een nieuwe toe
komst en verloor h1J niets van zijn opgewekte kijk 
op de dingen en de mensen om hem heen en zorg
den de paarden ervoor dat zijn tijd volop was ge
vuld. 
Zijn ziekte wierp hem langzaam aan terug en zo 
vreesde hiJ opnieuw z11n nu betrouwbare grond 
en goed te moeten verlaten. 
Het hoefde niet want de God, waar hij rustig en 
vol overgave op vertrouwde, heeft hem geroepen 
in Zijn huis, waar plaats is voor velen. 
Moge hij nu leven in rust en vrede. 

Wij willen U hartelijk bedanken voor uw medele
ven, ondervonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van Jan Peters. 

Fam. Peters 

Hengelo, januari 1997 


