
Het is als met het beeld van de graankorrel. 
Hij sterft om te kunnen blijven leven. 

Dankbaar denken wij terug aan 

Bernardus Antonius Pegge 

echtgenoot van 
Annie Pegge • Olde Rikker! 

Hij werd geboren op 30 november 1927 te Lonneker. Vrij 
plotseling is hij op 11 juni 1999 overleden in het zieken
huis in Hengelo, voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken. Na de uitvaart in de Raphaël-Exodusparochie, 
hebben we hem 16 juni begraven op het kerkhof aan de 
Deumingerstraat in Hengelo. 

Onvoorstelbaar! Zo abrupt is hij van ons afgenomen. 
Nog zo vol van leven werd hij voor altijd gescheiden 
van zijn dierbare familie, van wie hij zo volop genoot Op 
de dag waarop zijn kleindochter haar eerste communie 
deed, heeft hij een hartinfarct gekregen. De wereld stond 
stil. Moest dit dan nu gebeuren? Hij had nog zo genoten 
van een spelletje kaarten met zijn kleinkinderen. Dit was 
zijn grote hobby. ·opa heeft gewonnen', zeiden ze. Win
nen, om vervolgens weer te verliezen. 

Je kijkt terug op het vele goede van zijn leven. Altijd 
heeft hij samen met Annie hard gewerkt voor zijn gezin. 
Het buitenleven en de boerderij waren alles voor hem. 
·oons Spulke', zei hij altijd. Hij was er trots op. Na zijn 
pensioen heeft hij er volop van kunnen genieten. 

In hun huwelijk van 38 jaar hebben zij twee kinderen 
gekregen. Hij was blij dat zij ieder hun eigen plaats 
hadden gevonden en gelukkig waren. Voor hen had hij 
alles over en gunde ieder het beste. De kleinkinderen 
waren zijn lust en zijn leven. Het is jammer dat zij niet 
meer kunnen genieten van hun lieve opa. 

Met verdriet in ons hart nemen wij afscheid van mijn 
man, onze papa en onvergetelijke opa. Je had nog zo
veel plannen, zoveel dingen te doen. 
Ons blijft alleen nog de herinnering aan een lieve, humor
volle man. 

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 
We zullen je missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke vorm 
dan ook, willen wij u hartelijk danken. 

Hengelo, 16 juni 1999 

Annie Pegge-Olde Rikker! 
Kinderen en kleinkinderen 


