
t 
Een fijne en dankbare herinnering aan 

Adrianus Albertus Peterink 
Dries 

echtgenoot van Riet Peterink - ter Doest 

Vader en schoonvader van 
Marion en Hennan 

Frank en Ester 

Opa van Nick, Rob en Heleen 

Hij werd geboren 24 december 1929 te 
Lonneker en over1eed onverwacht in het 
M.S.T. te Enschede op 26 juni 1998. 
WIJ hadden hem het laatst in ons midden tij
dens de afscheidsdienst in de kerk van Maria 
van Altijddurende Bijstand te Enschede, waar
na wij hem hebben begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op de Westerbegraafplaats. 

Dries Peterink was in zijn leven een eenvou
dig en hard werkend mens. Dat vroeg van de 
ene kant zijn eenmanszaak van hem, ander
zijds zat het in zijn natuur. 

Hij stond graag voor iedereen klaar, al ging dat 
wel eens ten koste van zijn eigen gezin. De 
problemen van anderen nam hij voor zijn reke
ning en zo kwam hij weinig aan echte rust toe. 
Hij stelde hoge eisen aan zichzelf en aan 
anderen, voor hem was het nooit goed 
genoeg. 
Hij kon genieten van het mooie in de schep
ping, dat deed hij samen met zijn vrouw, kin
deren en kleinkinderen. Voor zijn kinderen 
was hij een lieve vader en voor de kleinkinde
ren een fijne opa. 
Hij beleefde zijn geloof zoals hij dat thuis had 
geleerd. iedere week naar de kerk en alles bij 
het oude houden, dan was hij in rust. 
Maar ook voor hem waren er grenzen. Door 
een hartinfarct werd hij gewaarschuwd om wat 
kalmer aan te doen, maar rust kende hij niet. 
In huis zitten was voor hem ondenkbaar. Hij 
wilde maar liever in het veld vallen. Helaas is 
deze wens ir:i vervulling gegaan. Dat hij nu rust 
mag vinden bij God in Wie hij heel zijn leven 
heeft geloofd en naar wiens geboden hij 
geleefd heeft. 

Voor uw belangstelling en blijken van meele
ven na het plotseling over1ijden van mijn lieve 
man, onze pap en opa, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Familie Peterink 


