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Ter dankbare herinnering een 

JOHANNES HENDRIKUS PEPER 
echtgenoot van Johanna Geertruida Spenkellnk 

eerder gehuwd met Gerarda Spenkelink 

HU werd in Zenderen geboren op 29 oktober 1894. 
Nog voorzien van het sacrament der zieken, Is hij 
op 21 februari 1986 te Bornerbroek overleden. 
25 Februari d.a.v. hebben we hem begraven op 

het kerkhof van de St Stephanus-parochie 
te Bornerbroek. 

Hoewel hij 91 jaar oud la geworden en wij de 
laatste jaren meer dan eens vreesden dat hij 
onder de last der 1aren zou bezwijl<en os hij toch 
nog onverwachts van ons heengegaan. 

Vanaf zijn jongensjaren heeft h!J hard moeten 
werken. Vaak ook onder moeilijke omstandighe· 
den. Het Is zijn • ook ven hogerhand gehonoreer
de • verdienste geweest dat hij zich samen met 
anderen heeft ingezet voor de verbetering van 
de maatschappel~ke verhoudingen Hij behoort tot 
de pioniers van de vakbeweging. Zijn streven naar 
emancipatie van het katholieke volksdeel maakte 
hem tot een actief en strijdboer l id van de Room
se gemeenschap. Heel wat mensen heeft h!J met 
raad en daad ter zijde gestaan. Uit eigen ervaring 
wist hij wat het Is als een mens In moeilijkheden 
komt te verkeren. Vroegtijdig verloor hij zijn 
vrouw. Ineens stond hij alfeen met zijn verdriet 
en met de zorg voor vier kleine kinderen De 
zus van zijn vrouw bood hulp. Later huwde hij 
haar. Samen hebben ook zij nog vier kinderen 
gekregen 

Ondanks verdriet en tegenslag verloor hij zijn 
vertrouwen In de toekomst niet. De hechte feml· 
lleband die hij wist te scheppen heeft hem tot 
aan zijn laatste levensdag veel voldoening ge
schonken. Hij was dankbaar voor de goede ver· 
zorging en de hartelijke genegenheid die hij van 
zijn vrouw, zijn huisgenoten, kinderen en klein· 
kinderen mocht ervaren. 

Hij hield van ons. WIJ zijn bedroefd om zijn 
heengaan. Er is een leegte ontstaan die niet Is 
op te 11Ullen. 

We zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons 
deed. We willen zijn nagedachtenis In ere houden 
door z!)n voorbeeld van eerlijke menslievendheid 
na te volgen. 

In gelovig vertrouwen bidden wij dat Christus de 
Verrezen Heer zijn getrouwe dienaar zal binnen· 
voeren in Zijn Koninkrijk van vrede 

Voor de blijken van belangstelling ondervonden 
na het overlijden en tijdens de begrafenisdienst 
van mijn man, onze vader en opa, zeggen wij U 
allen onze hartel!Jke dank. 

J. G. Peper-Spenkellnk 
kinderen, 
klein· en 
achterkleinkinderen 


