


t Ter dankbare herinnering aan 

Daniël Peters 
echtgenoot van 
Anichje Drees. 

Hij werd geboren op 28 juli 1899 te Lonneker. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 

, . is hij op 8 maart 1989 te Almelo in de Heer 
overleden. Op 13 màart d.o.v. hebben we 
hem ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te 
Almelo. 

-------- -..... .. . . 

Nu hij op bijna 90-jarige leeftijd van ons is 
heengegaan, mogen wij dankbaar zijn dat wij 
hem zolang in ons midden mochten houden 
als een liefdevolle man en als een zorgzame 
vader en opa, die altijd hard heeft gewerkt en 
samen met zijn vrouw goed heeft gezorgd 
voor zijn gezin. 

Meer dan 63 jaar mochten zij getrouwd zijn. 
Ze waren heel erg aan elkaar gehecht en 
samen waren ze nog volop het echte middel
punt van de familie, waar iedereen kwam en 
welkom was. 

Tot het laatste toe vond hij het fijn om te leven 
en om iedereen om zich heen te hebben. 

Hij was een man waar iedereen veel voor over 
had. Hij hield van zijn vrouw en kinderen en 
waardeerde heel erg de goede verzorging die 
hij van hen kreeg. 
Tot op hoge leeftijd kende hij al zijn klein
kinderen en achterkleinkinderen bij hun 
naam en toenaam. Hij kon goed vertellen. 
Samen met zijn vrouw heeft hij een mooie 
levensavond gehad. Hij was druk met zijn 
werk en met zijn hobbies. En wat hebben ze 
samen rondgetoerd! Gelukkig dat zij die 
altijd zo goed gezorgd hebben voor anderen, 
ook voor anderen in nood, dit mochten be
leven. 
Wij gunnen nu deze vader en opa de rust bij 
God, in wie hij geloofde als een goede Vader. 
Zijn taak is volbracht. God zal hem belonen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
zijn ziekte en medeleven ondervonden na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa, zeggen wij U hierbij onze oprechte 
dank. 

A. Peters - Drees 
Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen 

Almelo, maart 1989 
St. Jozefstraat 63 


