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Gedenk in uw gebeden 

MARINUS ANTONIUS PETERS 

echtgenoot van 

Anna Maria Engelbertink 

Hij werd geboren op 22 april 1909 in Losser. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken over
leed hij op 16 februari 1983 te Oldenzaal. Na 
de Uitvaart in de parochiekerk van de H. Drie
ëenheid aldaar op 18 f ebruari d .a.v. heeft zijn 
crematie plaatsgevonden in het crematorium 
te Usselo. 

Hij leefde met zijn vrouw op de Tankenberg. 
Een eigenhuis op 't Siemert' gaf hem een vas
te plaats midden in de natuur. Gelukkig maar, 
maar want stil zitten kon hij niet. Was het 
buiten slecht, dan hield hij zich op met hout
snijwerk . Maar elk seizoen lokte hem wel weer 
buiten de deur om zijn aandacht te schenken 
aan de tuin. De boslucht deed hem goed en de 
bloemen gaven hem veel afleiding. 
Samen met zijn vrouw pakte hij van tijd tot 
tijd de auto . Familie en kennissen werden op
gezocht. Maar op de vastgestelde tijden was 

er de gang naar de kerk. De natuur, het leven, 
het gezin hadden voor hem diepte in het licht 
van Gods scheppende liefde. Zijn levenswil 
kreeg een zware strijd , toen zijn gezondheid 
minder werd. Steeds opnieuw moest hij li
chamelijk toegeven. Met toewijding en crea
tieve zorg was zijn vrouw hem steeds nabij. En 
samen groeiden zij naar het inzicht, dat zij 
niet lang meer bij elkaar mochten blijven. 1 n 
dankbaarheid voor elkaars onderlinge goed
heid kon daarom ook tot God gebeden wor
den: 'Heer , in uw handen beveel ik mijn geest. 

Heer onze God, 
Marinus was een van ons, 
maar hij was ook van U; 

hij is dat nu meer dan ooit. 
Gun hem de vreugde van uw nabijheid. 
Schenk genade en troost aan zijn vrouw, 

omwille van haar liefdevolle zorg. 
Amen. 

Voor de vele blij ken van hulp en medeleven 
ondervonden tijdens zijn ziekte en nu bij zijn 
uitvaart zeg ik u graag, Jok namens Marinus, 
mijn oprechte dank. 

Mevr. Peters - Engelbertink. 


