


t De zon komt op 
in ieder goed mens 

die over de wereld gaat. 

In dankbare herinnering aan onze lieve man, vader en opa 

Gerard Peper 

Hij werd 19 juni 1932 in Azelo geboren. Op 23 februari 
2000 is hij in het SMT te Hengelo plotseling overleden. 
Op 26 februari hebben we hem te rusten gelegd op het 

R.K. kerkhof te Delden . 

Wij voelen zijn plotselinge heengaan uit ons midden aan 
als een stekend en pijnlijk verlies. Groot is onze 
verslagenheid. Het ging zo vlug, zo onverwachts. Voor 
hem zelf een mooie dood zonder pijn. Voor zijn 
echtgenote, dochters, schoonzoons en kleinkinderen, ja 
voor a llen die hem kenden een grote schok, een 
overrompelende verslagenheid. 
Hij was een echt tevreden mens, zoals er weinigen nog 
gevonden worden, tevreden en blij zelfs met de 
gewoonste dingen. Voor anderen stond hij steeds klaar 
en leefde mee met wie hij in aanraking kwam. Zo was hij 
de avond voor zijn overlijden nog belangstellend naar 
het proefwerkcijfer geschiedenis van Mark. Hij deed 
namelijk altijd de overhoringen. Mark en Merlinde 
waren zijn oogappels. 
De koffie stond bij hem altijd klaar of je nu uit de 

nachtdienst of de late dienst kwam. Wij als familie deden 
nooit tevergeefs een beroep op hem. Waar hij anderen 
kon helpen deed hij dat. Zo cijferde hij zichzelf weg, 
wilde nooit ziek zijn of beklaagd worden. Zijn lichaam 
liet de laatste tijd wel te wensen over en door meerdere 
tia's vertoonde hij geestelijk ook soms hiaten . Zijn hoop 
was gevestigd op de operatie die voor ons allen zo 
anders uitgepakt heeft . Na de operatie zou hij nieuwe 
plannen maken. Hij zei altijd: .,het is nooit zo donker of 
het wordt weer licht". Hij was het middelpunt van zijn 
gezin, waar hij hard voor heeft gewerkt en waaraan hij 
zichzelf helemaal gaf. Hij stimuleerde ons om door te 
werken na de geboorte van de kleinkinderen. Hij zou 
wel oppassen of ze naar school brengen. 
Zijn grootste hobby was de jacht. Een vriendenkring van 
jagers was zijn bijzondere plezier. Hij had een goed oog 
voor alles wat leeft en groeit in de natuur. De dieren liet 
hij in hun waarde en kon ze ook goed laten lopen 
tijdens een jachtdag. Want je moest namelijk ook 
sparen. 
Wij die achterblijven mogen geloven dat we over de 
dood heen met hem verbonden blijven, wij mogen 
geloven dat hij met Christus nu deelt in Zijn Verrijzenis, 
waar geen ziekte of verdriet hem meer scheiden kan. 
Dat is onze troost in deze moeilijke dagen. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u 
hartelijk. 

fam. Peper 


