


We staan niet altijd stil 
bij het woord "samen" 

Maar het is een groot gemis 
als "samen" uit je leven is 

T 
Peter Kok 

vriend van Martine Hesselink 

Peter werd geboren te Saasveld op 23 mei 1970, waar 
hij opgroeide met 3 broers en 2 zussen. Op 9 mei 2001 
raakte hij onderweg voor zijn werk betrokken bij een 
ernstig verkeersongeval. Na een gevecht van 12 dagen 
is hij op 21 mei 2001 aan zijn verwondingen overleden 
in Murnau. Op zijn verjaardag is hij thuisgekomen waar 
we met zijn allen bij hem zijn geweest. 

Moeilijk is het om in woorden te omschrijven wat er in 
ons omgaat nu we zo plotseling afscheid hebben 
moeten nemen van Peter. 
Peter was sinds 1997 werkzaam bij Schuilemaker waar
van het afgelopen jaar als exportmanager. Dit sprak 
-hem ontzettend aan: het buitenland, de vrijheid, lekker 
eten, het contact mei mensen, kortom genieten. Hier 
kwam abrupt een einde aan. 

In april 1999 ging hij samenwonen mei Martine in 
Borne. Hij was trots op zijn huis en tuin. Op zaterdag 
was hij altijd bezig in en om het huis en met zijn auto niet 
te vergeten . Afgelopen winter voor het eerst op winter
sport. Dit was voor herhaling vatbaar. Peter was een 
echte levensgenieter: gezelligheid, lekker eten, 
vakanties, voetbal en een pilsje op zijn tijd. Hij hield van 
een grapje, had zo zijn eigen humor, maar ook zijn eigen 
principes, ja is ja, nee is nee . Hij wist precies wat hij wou 
en was recht door zee. 
Peter was sociaal en graag in gezelschap van anderen, 
actief met de voetbal en het jeugdbestuur. Hij ravotte 
graag mei zijn neefjes en nichtjes. Hij was attent, vergat 
nooit een verjaardag of bijzondere dagen. Waar hij aan 
begon moest worden afgesloten mei een goed resultaat. 

Peter we missen je, maar je zult altijd bij ons blijven in 
ons hart. Bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en 
betekend hebt. 

Graag willen wij u bedanken voor al het medeleven dat 
wij tijdens deze droevige dagen hebben ontvangen. 
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