


Dankbare _herinnering aan 

HENDRIK ANTONIUS PETERINK 

echtg. van Aleida Francisca Haarman 

Hij werd geboren op 2 8 april 1908 te 
Lonneker en is overleden na het ont
vangen van Het Sacrament der Zieken 
op 17 november 1973 in het r. k. zie
kenhuis "De Stadsmaten" te Enschede. 
Zijn lichaam hebben wij na de E ucha
ristie - vi ering te ruste gelegd op het 
r. k. kerkhof te En schede op woensdag 
21 november, waar het wacht op zijn 
verrijzenis. 

Hij was een goede en trouwe echtge
noot en een bezorgde en liefhebbende 
vader en opa. Zijn heengaan laat een 
grote leegte achter in zi1n gezin en fa
miliekring, waarvan hij steeds het mid
delpunt was. Wij hebben dit mogen er
varen, typerend voor zijn karakter, waar
in naast de ernst ook de humor lag be
sloten. 

Hard heeft hij gewerkt in zijn leven en 
het laatste jaar heeft h11 veel geleden. 
Ondanks zijn ziekte en pijnen leefde 
hij altijd mee met het leed_ en ook met 
de vreugde van anderen. 

Het viel hem soms moeilijk het nade
rende einde te aanvaarden, maar zijn 
geloof in het eeuwig voortleven bij 
God bracht hem tot een echte overgave. 
Zoals in de bijbel staat : "Wie zijn le
ven wil redden, zal het verliezen, maar 
wie zijn leven verliest omwille van Mij 
en het Evangelie, zal het redden." 

Wij mogen Eucharistie vieren, d.i. een 
plechtig dankgebed uitspreken, dat hij 
de eindverlossing is deelachtig gewor
den. Wij bidden nu nog voor hem, maar 
wij mogen vertrouwen, dat hij onze voor
spreker is bij de Heer en zo zijn dank 
betuigd voor alle goede zorgen onder
vonden tijdens z'n ziekte van zijn goede 
vrouw, kinderen . familie, verpleegsters 
en huisarts, die geholpen hebben om 
het lijden dragelijk te maken. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
ti1dens de ziekte en na het overlijden 
van mijn innig geliefde man en onze 
zorgzame vader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank, 

A. F. Peterink-Haarman 
kinderen en kle inkinderen. 

Enschede, november 1973 
Weerseloseweg 23. 


