
~;·n dankbare herinnering ;1,m 

Petrus Theodorus ~1aria \\'anders 
Piet 

ech1gcnoo1 ,an Con} Wanders-Lernmers 
rader ran Gérard 

Piel werd geboren op 20 januari 1936 in Rht~lcn en is ges1orren op 
3 augus1u.s I 998 in het Streekziekenhuis te Zevenaar. 
De gezongen uiML1rt 1•ond plaais op ' augustus in de parochiekerk 
van de ll. Andreas 1e 7.evenaar. Daarna hebhen wij hem ten rusle 
gelegd op hel r.-k. kerkhof aan~ Amheni.seweg. 

Al op jonge leeftijd rertrok hij mei zijn ouders. broer en zussen naar 
Ooy. Het werd zijn geliefde woonplaa~. 
Als jonge knaap ging hiJ werken bij de reiling. Hier werkie hij zich 
op ,an loopjongen naar veilingmt'l.>:.l(·r. \laar liefst 40 jaar mocht 
hij luer zijn beste krachten aan geren. Het brak zijn hart dat de 
1ciling ging fuseren. 
Hij was actief in diverse verenigingen. 
Piel droeg niet alleen de Maria-naam, hij "ás ook een ~tariakind. 
llel is dan ook geen toeral, dat hij zijn ,rouw Cor{) in Lourdes heeft 
leren kennen. In woord en daad was hij een gelorig mens. llîj leefde 
1oor de zang. Al heel jong w~ hij lid van het knapenkoor in Oud· 
7-el·enaar. f,en cursus Gregoriaans werd gerolgd. Daardoor heeft hij 
,ele jaren het koor geleid van "De l'elgrom". Piet was een integer 
mens 'n r,ens geg1~-cn woord bkd gcg~1cn. Hij 1rad niet zo 

gemakkelijk op de roorgrond. behalre als iemand tekort werd 
gedaan of als hij heel duidelijk zijn mening 11ilde geven. \'oor 
bepaald<: zaken kon hij zich wegcijferen. 
Hij maakte 1.elf misboekjes roor bijzondere rieringen. daartiij wist 
hij precies welke lezingen bij elkaar hoorden. 
Zo'n zeren jaar geleden opcnb;iarde zich t'Cn ems1ige ziekte. Hierbij 
toonde hij een groot door,.ellingsvennogen. Hij pakte nieuwe 
hobhy's aan, zoals kokkerellen, het lezen van gedichten. luisteren 
naar muziek en het vcr1.0rgen ran bloemen en planten. Piet was een 
perfectionist. Alles moest 101 in de puntjes worden b>eregcld. 

Als ik ,reet 
dtil t>r '11 almachlifie c;od iç 
die mij lief heeft 
en zich orer mij ontferm/ 
hoe zou ik dan bekommerd k1mnen zijn 
ofortgerml. 

Piet 

Piet, we moeten van jou afscheid nemen en dal doet zeer. Met 
respect en dankbaarheid voor wat jij ,oor ons heht betekend en 
gedaan, gaan 11ij ver~r. Piel, jij blijft in gedachten altijd bij ons. 

Voor uw hlijken rnn medeleren, he1oond tijdens de ziekle, na hel 
overlijden en bij de uitv.1.1rt van mijn lieve man en onze vader, 
zeggen 11ij u hartelijk dank. 

Corry Wanders-Lemmers 
Gérard 




