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Ter dankbare gedachtenis aan 

PETER HOOGEVEEN 

Hij werd geboren op 10 januari 1967 te 
Zwartemeer en werd door een noodlot
tig ongeval uit ons midden weggerukt 
op maandag 11 november 1985 te Kla
zienaveen. 
De gezongen Uitvaartdienst vond plaats 
op vrijdag 15 november in de Verrijze
niskerk te Zwartemeer. Daarna hebben 
wij zijn lichaam te ruste gelegd op de 
Algemene Begraafplaats te Zwarte
meer. 

Peter heeft veel meegemaakt. Al op 
jonge leeftijd verloor hij zijn moeder 
en de laatste maanden woonde hij al
leen in het ouderlijk huis, omdat va
der ook was overleden. Met broer en 
zus was hij nauwelijks dit verdriet te 
boven gekomen en keek hij weer de 
toekomst in. Het leek weer mooi te 
worden. Hij hield van het leven. Hij 
kon zich verheugen over mooie en leu
ke dingen. Zelf zag hij er ook graag 
leuk en netjes uit. Hij hield van kin
deren, ze waren gek met hem. 

Hij kon ook zo attent zijn. Op onver
wachte ogenblikken bracht h ij een 
bloemetje of aardigheidje mee. Altijd 
was hij druk bezig, vloog heen en weer. 
Voetbal was z'n grootste hobby en daar 
h ad hij ook z'n grootste vriendenkring. 
Maar Gerrie was z'n beste vriend. Van
af de kleuterschool kenden ze elkaar, 
trokken met elkaar op en voor beiden 
kwam op bruuske wijze een einde aan 
hun leven. 
Moge de herinnering aan Peter als 'n 
Eijne, attente, levenslustige jongen voor 
ons een troost zijn. Wij hopen en ver
trouwen dat hij toch een gelukkige toe
komst is binnengegaan bij God in de 
eeuwigheid. 
Wij bidden dat broer en zus, en overige 
familie, kracht en troost kunnen vin
den bij deze gedachte. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
in deze voor ons zulke moeilijke da
gen, zijn wij u oprecht erkentelijk. 

Fam. Hoogeveen. 
Fam. Kalmer. 

Zwartemeer, november 1985. 


