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Mijn hart glimlacht vandaag 
om zijn vooibije nacht vol tranen 
gelijk een natte boom, 
die glinstert in de zin 
als de regen heeft opgehouden 

R. Tagore 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES ADRIANUS PEEMEN 

echtgenoot van 

MARIA PETRONELLA FRANCISCA VAN DEN BROEK 

Hij werd op 12 juni 1909 te Ginneken en Bavel geboren. Na een 
welbesteed leven is hij op 1 t november 1987 in Hengelo Ov overleden. 
Op 17 november was in de C.L. Vrouwekerk zijn uitvaart, waarna in 
Usselo zijn crematie plaatsvond. 

"Een welbesteed leven·, dat mogen we terecht van onze vader 
zeggen. Vijftig jaar lang deelde hij in eerlijke trouw met Moe<it-• !.et en 
leed. Hij hield van ons, zijn kinderen. Hij leefde mee mb, ., , 
vreugden, maar nog meer met ons verdriet. Vooral de ziekte 
René deed hem onzegbaar veel pijn. Hij was stapel op zii11 
kleinkinderen Joris en Liesbeth. Zj waren zijn trots en oogappels. 
Vader was een boeiende kleurrijke mens, een gezellige Brabander, die 
zich thuisvoelde in Twente. Wat kon hij smakelijk lachen! Hij was een 
optimist, een man met een brede belangstelling en met een natuurlijk 
gezag, eenvoudig en strikt eerlijk. Op zijn werk bij de gemeente en ook 
daaibuiten was hij zeer gezien. Hij hield van zijn werk. 
Vader was een zeer gelovige mens. Zijn geloof in God en zijn trouw 
aan de kerk waren verweven met zijn hele persoon. Hij deed veel voor 
de parochies waar hij woonde. Maar bovenal was hij een sociaal 
bewogen mens. Met zijn organisatie-talent heeft hij met name voor 
de scholen in Hengelo veel betekend. 
Onverwacht is hij van ons heengegaan. Hij was er op vooibereid. Hij 
laat een grote leegte na. Moge de Heer, die hij een leven lang met 
heel zijn hart heeft gediend, hem nu opnemen in zijn Licht en Vrede. 

Vader, bedankt voor alles! En denk aan ons. 


