


Voor Uw blijken van deelneming, betoond na het 

overlijden van onze lieve vader en opa, zeggen wij 

U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), april 1973 

Gedenk in uw gebeden 

Hendrikus Johannes Peters 
weduwnaar van Maria Johanna Geerdlnk 

Hij werd geboren te Hengelo (0) op 4 juni 1901 en 
de Heer riep hem weer terug op 4 april 1973, on
verwacht, na een kort ziekbed, waarop hij nog werd 
voorzien van het H. Sacrament der zieken. Hij werd 
begraven op 7 apri l d.a.v. op het r. k. kerkhof te 

Hengelo (0), waar zijn I ichaam wacht op zijn 
verrijzenis in Christus. 

In de prefatie van de H. Mis van Requiem bidden 
wij: het leven wordt niet opgeheven, maar veran• 
derd. Dit houdt in dat allen, die in Christus gelo
ven, wel zullen sterven maar niet voor eeuwig. Hun 
aards leven houdt op te bestaan, maar het leven 
in Christus, het ander leven, begint en zal zijn 
voltooiing vinden in de verrijzenis, ook van het 
lichaam. Zo heeft Christus het ons immers gezegd, 
.. W ie in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid" . 
Troosten wij elkaar met deze woorden bij het over
lijden van onze dierbare vader en opa: Geen 
medische hulp mocht meer baten om zijn kwaal te 
genezen, maar dieper nog zat zijn verdriet om het 
verlies van zijn vrouw, die hij kort geleden moest 
missen . De leegheid en de eenzaamheid, die daar
door voor hem ontstonden, heeft hij niet kunnen 
verwerken. Hij was een man van weinig woorden, 
maar de tranen in zijn ogen gaven aan, hoe diep 
de liefde voor zijn vrouw - als er over haar ge
sproken werd - geworteld was. 
Wij, zijn kinderen, zijn hem dankbaar voor alles wat 
hij voor ons heeft gedaan en betekend, voor zijn 
arbeid en inspanning, voor zijn liefde en trouw. 
Daarin is hij voor ons een voorbeeld geweest, 
waarin we hem graag willen navolgen. 
Wij die achterblijven hopen en bidden voor hem, 
dat hij nu zijn vrede en geluk in God zal vinden en 
samen met zijn vrouw in zijn heerlijkheid zal zijn. 
Heer, geef hem de eeuwige rust en vreugde, die 
Gij alleen maar aan de mensen kunt geven. 


