


Dankbare herinnering aan 

GERARDUS HENDERICUS PETERS 

echtgenoot van Maria Elisabeth Hake . 

Hij werd geboren te Weiteveen, 10 maart 
1913. Na een kortstondige opname in het 
ziekenhuis van Coevorden , ontsliep vader in 
de Heer, heel rustig en zonder pijn op 24 juli 
1978. Daags tevoren had hij nog het 
Sacrament van de zieken mogen ontvangen 
in de kring van zijn gezin . Op donderdag 27 
juli hebben wij de plechtige uitvaartmis 
gevierd en zijn lichaam eerbiedig ter ruste 
gelegd op het katholieke kerkhof te Weite
veen . 

Veel praten is niet moeilijk, maar de daad bij 
het woord voegen is niet zo eenvoudig . Dat 
kost veel inspanning en zelfopoffer ing . Het 
is niet voldoende de mond vol te hebben met 
de woorden als " Heer, Heer", zegt Christus . 
Je moet ook trachten ernaar te leven . Dan is 
je leven vruchtbaar voor God en de mensen. 
Vader Peters heeft deze kostbare uitspraak 
van Christus goed begrepen. Hij was geen 
man van vee l woorden, maar iemand die zijn 
plichten deed en opkwam voor de geestelijke 
en tijdel ijke belangen van zijn gezin . Samen 
met moeder heeft hij er bijna 40 jaar voor 
mogen zorgen. 

Waar haalde hij die kracht vandaan? Uit zijn 
geloot. Dat was zijn kompas . Daar liet hij 
zich door leiden in zijn hande l en wandel . 
Daaruit putte hij de kracht om d ienstbaar te 
zijn aan gezin en kerk . Hij was een van de 
allertrouwste koorzangers, wel 27 jaar lang . 
De oude deken Veltman zal wel trots op hem 
zijn geweest. 
Vader had nog lang kunnen genieten van zijn 
haard , huis en hot. Hij beleefde er vee l stille 
vreugde . " Maar als ik heel mijn verdere leven 
inval ide zou moeten zijn , moet O.L .Heer me 
maar halen " , ze i hij . Dat is gebeurd, en dan is 
het zo beter al begrijp je het ook niet. Door 
ons geloot weten wij dat vader nu thuis is bij 
de Heer. "Welaan dan goede en getrouwe 
dienstknecht, treed binnen in de vreugde van 
uw Heer" . 
Dank Heer voor deze goede en eenvoudige 
mens die onze vader mocht zijn . Wij zullen 
proberen zijn taak voort te zetten en goed te 
zijn voor elkaar en in het bijzonder voor 
moeder. 

Voor uw vele blijken van meeleven, belang
stelling en gebed zeggen wij u hartelijk dank . 

Mevr. M.E. Peters-Hake, 
kinderen en kleinkinderen . 

Weiteveen , juli 1978. 


