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Dankbare herinnering aan 

Bernardus Antonius Peters 
echtgenoot van 

GEZIENA !v1ARIA SMELLINK 

Hij werd geboren in Oud Ootmarsum (Gem. 
Denekamp) op 22 juni 1918 en overleed 26 
mei 1992. We hadden hem 30 mei voor het 
laatst in ons midden tijdens de viering van de 
H. Eucharistie, waarna we hem hebben begra
ven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

Plotseling werd Bernard weggehaald uit een 
aktief en steeds druk bezet leven, Stil zitten 
en niets doen was hem volkomen vreemd, 
Waar mogelijk en gewenst stond hij altijd klaar 
voor zijn vrouw en kinderen en hadden de 
kleinkinderen zijn bijzondere aandacht. 
Zijn moestuin was zijn hobby en velen moch
ten profiteren van zijn verbou·,v. 
Vele jaren was hij aktief bij de plaatselijke 
brandweer en regelde de jaarlijkse uitstapjes 
van de oud-leden. Een trouwe bezoeker van de 
kegelclub is niet meer . 
De St. N,colaasparochie heeft hij vele jaren 
gediend . Van 1950 tot 1979 was hij een trouw 
en accuraat beheerder van "Concordia" het ge
meenschapshuis van de kerk . Daarna werd hij 
beheerder van het kerkhof. Mede door zijn in
zet kreeg de begraafplaats een nieuw aanzien, 
Vele uren heeft hij hieraan besteed, 

Verder verzorgde hij het vele drukwerk op de 
pastorie: het wekelijks parochieblad en de vele 
tekstboekjes voor bijzondere liturgische v1erm
gen . Nooit werd hi erbij tevergeefs een beroep 
op hem gedaan. 
De Oost Twentse Processie naar Kevelaer ver
liest in Bernard een stimulerende voorzitter, 
Deze zo beminde en bekende dorpsgenoot en 
mede-parochiaan laat in zijn gezin en in heel 
onze leefgemeenschap een lege plaats achter. 
Zijn trouwe dienstbaarheid en zijn opgewekt 
karakter znllen gemist worden . 
Wij bidden hem de eeuwige heerlijkheid toe 
bij God en bewaren hier goede herinneringen 
aan hem. 

Bernard, rust in vrede . 

Maria van Kevelaer, troosteres van de be
droefden, bid voor ons. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid in deze 

moeilijke dagen zijn wij U erg dankbaar . 

De familie 


