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Geboren te Beuningen op 15 februari 1911 en 
overleden te Winssen op 1 oktober 1993, voor
zien van het H. Sacrament der Zieken. Na 
afloop van de plechtige Eucharistieviering in 
de parochiekerk van de H. Antonius van Pa
dua, heeft de crematie plaats gevonden in 
het crematorium "Rijk van Nijmegen" te Beu
ningen. 

t 
Ons PAP is als een blij mens van ons heen
gegaan. Wat hij zelf heeft moeten doormaken , 
toen de toestand hem duidelijk werd, kunnen 
wij alleen maar vermoeden. Als hij dan toch 
moest sterven, was zijn laatste wens, om dit 
te kunnen doen in het hu is waar hij 55 jaar 
samen met zijn gezin gelukkig heeft ge
woond. 
De huiskamer welke 9 dagen als ziekenkamer 
diende, is weer als vanouds ingericht. Voor 
het gezin wordt deze nooit meer zo, want 
PAP is er niet meer. 
Geen medicijn , geen medische ingreep, geen 
hartelijke en liefdevolle verzorging hebben 
hem kunnen redden. 
Alles is geprobeerd, niets mocht baten. 
PAP voelde zich gelukkig temidden van zijn 
kinderen en kleinkinderen. Wij zijn dankbaar 
voor het fijne leven dat PAP heeft gehad en 
vooral voor het feit, dat hij mam na haar 
ziekte het laatste jaar I iefdevol heeft kunnen 
bijstaan. Toch ging in zijn leven niet alles 
over rozen. Vooral het overlijden van de 
oudste dochter Wil betekende een groot 
verlies. 

PAP je was een bij zonder actief mens. Je 
stond te allen tijde voor iedereen klaar als 
er een klus geklaard moest worden. De 
meeste tijd bracht je op het land door, waar 
je voor al je kinderen groente verbouwde, 
een grote liefhebberij van je. Een andere 
hobby van jou was zingen in het kerkkoor 
'VITA NUOVA' waar je 33 jaar lang een zeer 
tro uw lid van was. 
Pap, je was een tevreden en bescheiden 
mens, die tot zijn laatste dag zichzelf heeft 
willen helpen , om niemand tot last te zijn. 
PAP bl ijde herinneringen blijven bij ons ach
ter, waardoor jouw gemis makkelijker te 
dragen zal zijn . 
Moge het gebed waarop PAP zo vertrouwde 
verhoord worden en ons de kracht geven 
het verlies te dragen. 

LIEVE MAM , 
We hebben ruim 55 jaar bij elkaar mogen 
zijn. Bedankt voo r deze mooie tijd. Moge 
GOD jou de kracht geven om verder te 
gaan, samen met onze kinderen en klein
kinderen. 

Voor Uw hartelijke blijken van belangstelling 
betoond na het overlijden en crematie van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
lieve opa, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

C. B. Peters - Daanen 
Kinderen en kleinkinderen. 


