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Dankbare herinnering aan 

Harm Peters 

Hij werd 9 maart 1945 te Veenoord geboren. 
Zijn ja-woord gaf hij 27 juni 1969 aan Lucia Catharina 
Spijker. Uit deze verbintenis werden drie kinderen ge
boren. Met grote verantwoord elijkheid heeft hij voor 
zijn gezin gewerkt. Hij was 34 jaar vrachtwagen
chau f feur; waarvan de laatste tien jaar een eigen be
drijf. Hij was met hart en ziel chauffeur in een druk be
roep , waaraan hij met hart en zie l verknocht was. 

De spreuk: " Een chauffeur die niet steelt en erft, moet 
trappen tot hij sterft", deed hem wat, voor hem uit het 
leven gegrepen. Harm was veel van huis , maar in de 
weekenden thuis . Een trouwe echtgenoot, een zorg
za me vader en de laatste drie maanden een li eve opa 
voor Jarno, zijn eers te kleinkind. Daar had hij naar uit
gezien omdat te mogen meemaken. Harm was een 
hartelijke opgewekte vro lij k mens; bezat een grote 
mensenkennis, kon met m ensen om gaan, had een 
grote vriendenkring. Hij had belangstelling voor plan
ten en bloemen en als hij vrij was te vinden in de tuin. 

Van Oostenrijkse muziek was hij gek: hield van Grego
riaans en het jongerenkoor stond bij hem hoog aange
schreven. Toen Harm vijf maanden geleden te horen 
kreeg ongeneeslijk ziek te zijn, niet lang meer had te 
leven, was dat een zware slag voor hem en voor zijn 
gezi n. Geen paniek, maar hij probeerde nog te genie
ten van elke nieuwe dag. 

Harm heeft veel moeten lijden in een ongel ijke strijd, 
zweeg over de pi j n die hij moest doorstaan , was geen 
dag vervelend of chagarij ni g. De aftakeling van zijn 
lichaam onderging hij gelaten en toen het einde na
derde , nam hij heel bewust afscheid van de zi j nen, 
want hij was op en het hoefde voor hem ni et meer. 
Kort na het afscheid nemen gaf hij op 2 februari 1998 
zijn leven terug in de hand van zijn Schepper. 

Na een Eucharistieviering hebben we op vrijdag 6 fe 
bruari van mijn man, onze vader en opa afscheid geno
men . Hij leefde uit geloof en daarom weten wij hem 
nu vei lig in de hand va n de Eeuwige, aan wiens leven 
hij nu deel heeft. In onze herinnering blijft hij de trou 
we, harde werker d ie met mensen om kon gaan. 

"Gedenk Harm Peters, die Gij uit deze wereld tot U ge
roepen hebt. Laat hem, die in de doop met Christus 
gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw 
leven met Uw Zoon." 

Liturgie van de overledenen 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekzijn en in de nu 
voor ons zo droeve dagen, danken 

L. C. Peters-Spijker 
kinderen en kleinkind 




