


/ Ter herinnering aan 

PETER BERENDS 

weduwnaar van 

Johanna Maria Seijger 

In Steenderen is hij op 23 april 1892 ge
boren. Op zijn 86e verjaardag vierde hij 
thuis te midden van zijn kinderen de 
Eucharist ie, waarna hij op 17 mei 1978 ook 
thuis is gestorven. Op 20 mei werd in de 
H. Drieëenheid in Oldenzaal zijn Uitvaart 
gehouden , waarna hij op het r.k. kerkhof 
aldaar is begraven. 

Een beminnelij k mens was hij, vriendelijk 
en voorkomend. De hardheid van het leven 
had hem mi ld gemaakt. En door minder 
goede tijden hac.' hij zichzelf geleerd om 
dankbaar te zijn en waardering te hebben 
voor ieder hartelijk gebaar. 
Het verlies van zijn vrouw vie l hem zwaar. 
Samen hadden zij zich voor hun gezin 
gegeven. En met elkaar deelden zij ook 
de vreugden, die zij aan hun kinderen 
en kleinkinderen beleefden. Een grote 
troost was het voor hem dat hij thuis kon 
blijven en dat hij kon rekenen op een 
liefdevolle verzorging . 
In zijn leven wist hij zich gesteund door 
het geloof. Hij vond kracht in het gebed, 
maar hij liet ook niet na om voor God 
zijn dankbaarheid uit te spreken. 
God zal Zich nu ook in de dood laten 
ontmoeten. Hij zal hem opnemen in Zijn 

' eeuwig leven en hem doen delen in Zijn 
liefde, die geen einde of grens meer 
kent . 

God van liefde en trouw, 
open uw hart voor deze mens, 
die in l iefde en trouw 
uw weg , uw wil gezocht heeft. 
Aanvaard ook onze dankbaarheid , 
dat Gij ons hem als vader en opa 
in ons leven hebt geschonken. 
Wees hem en ons nabij. Amen . 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overl ijden van onze lieve zorg
zame vader, groot- en overgrootvader, 
zeggen wij u hartelij k dank. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 

Oldenzaal, mei 1978 
Denekamperstraat 23 


