


Laat ons bidden voor 

Johannes Marinus Peters 

20-12-1928 - 18-08-2003 

Johan was het zesde kind van Jan Peters en Leida 
Voorn. Toen hij elf maanden was overleed zijn 
moeder. Hoewel vader hertrouwde met Leida 
Hassing, met wie hij vijf kinderen kreeg, bleef 
Johan bij zijn tante Anne en oom Jans, die ook 
woonden in de kommerstreek. Na de lagere school 
in Erica vond Johan eerst werk bij boer Bols en later 
bij de AKZO. 
Toen hij 20 was ontmoette hij Margo Reuvers. Ze 
trouwden op 14-4-1953. Aan de Havenstraat, waar 
ze eerst ongeveer een jaar woonden, werd Jan 
geboren en aan de Plantsoenstraat zagen Henri, Lida 
en Gerard het levenslicht. Johan was handig en 
graag in en om het huis bezig. Als de ploegendienst 
het toeliet leefde hij het liefst elke zondagmorgen 
mee met het parochiegebeuren en elke 

zondagmiddag met sportclub Erica. Later kwam 
daar het biljarten nog bij in 't Schienvat en het 
bijwonen van de wereld-kampioenschappen 
schaatsen. Johan was betrokken, hield van 
discussiëren. Soms vond hij in zijn vurigheid gelijk 
krijgen belangrijker dan gelijk hebben. 
Niets ging Johan boven zijn gezin. Als vader was hij 
streng maar ook behulpzaam en hartelijk. Ook hier 
vond hij het belangrijk dingen uit te praten. Op de 
vijf kleinkinderen was hij maar wat trots. 
Het 50 jarig huwelijksfeest was net als de 
voorgaande lustra een pracht dag. Niet lang daarna 
werd Johan met lichamelijke klachten opgenomen in 
het Scheperziekenhuis. Op 26 juli ontving hij de 
ziekenzalving. Toen de onderzoeken uitwezen dat 
Johan niet meer genezen kon ging hij terug naar 
huis; hij overleed in zijn vertrouwde en geliefde 
omgeving. 
Op 22 augustus hebben we gebeden voor Johan en 
voor elkaar in de hem w bekende oarochiekerk van 
Erica. Vervolgens hebben we zijn Îichaam vergezeld 
naar crematorium "De Meerdijk". 

We vinden fijn dal u met ons meeleeft. Vooral 
bedankt voor wat u voor Johan heeft betekend. 

De familie Peters 


