
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Voor Uw medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en 
huisgenoot, zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo (0), juni 1977 
N ieuwegrensweg H. 424 

G. M. F. Peters-Veltmann 
kinderen, kleinkinderen 
en huisgenoot 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

BERNARD PETERS 
sedert 22 augustus 1945 echtgenoot van 

Geertru ida Maria Francisca Veltmann 

Hij werd geboren te Düsseldorf (Dld .) 16 april 
1914. Onverwacht overleed hij, gesterkt met het 
H. Sacrament der zieken, in het Koningin Juliana 
Ziekenhuis te Hengelo (0), 31 mei 1977. Na de 
gezongen Requiemmis in de St. Lambertuskerk 
hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op de 

r. k. begraafplaats te Hengelo (0) 3 juni 1977, 
waar het wacht op de verrijzenis. 

Vrij p lotseling , maar niet geheel onvoorbereid , is 
hij van ons heengegaan. Naast grote droefheid 
voelen wij een intense dankbaarheid in ons hart, 
omdat vader zoveel voor ons betekend heeft. 
Jarenlang heeft hij hard gewerkt voor ons, en hij 
deed het met liefde. Hij wilde vooruit komen in 
de wereld en hij had zijn idealen waar hij voor 
leefde. Man van de natuur als hij was, droomde 
hij van een stil plekie om er te wonen en te 
genieten van bomen , planten en dieren. Die droom 
is werke lij kheid geworden , al heeft hij er maar 
korte tijd van kunnen profiteren. Wij zijn blij dat 
hij dat geluk noo heeft mogen beleven. 
Moge de qoede God hem belonen voor alles wat 
hij voor ons geweest is. 
Lieve vrouw, lieve kinderen, kleinkinderen en 
Erick, wij hebben het heel mooi met e lkaar qehad. 
Ik dank jullie voor je liefde en aanhanke lijkheid. 
Treur niet al te zeer over mij, want in de geest 
blijven we met elkaar verbonden naar het woord 
van Jesus: ,,Wie leeft en pelooft aan Mij, zal niet 
sterven in eeuwiqheid ." Deze gedachte zij ons 
allen een troost en bemoediging. 

Hij ruste in vrede. 


