
t In dankbare herinnering aan 

Ben Peterink 
Hij werd 16 mei 1947 geboren te En
schede. Hij trad op 18 september 1969 
in het huwelijk met TRUUS KONING. 
Hij overleed op 20 november 1980 te 
Enschede. Op maandag 24 november 
is hij na een plechtige uitvaartsmis 
in de St.Jozefkerk te ruste gelegd 
op de Oosterbegraafplaa ts. 

Papa, het is erg moeilijk afscheid 
van je te nemen. Je betekende heel 
veel voor ons. We deden nooit teve~ 
geefs een beroep op je. Veel deden 
we samen. Je werk deed je a 1 tijd erg 
precies en met veel zorg. Het was 
je nooit te veel. Je vroeg erg veel 
van je zelf. Vijf jaar geleden kreeg 
je een hartinfarct en hebben we sa
men ervaren hoe begrensd het leven 
is. We gingen anders leven. Maar 
jij wilde weer zo graag wat doen. 
Zo zette je je v.eer op alle terrei
nen in . In de maatschappelijke 
dienstverlening, in het oudercomité, 
in het zangkoor van de R . K. M . T.S. 
en niet in het minst heb je je inge
zet voor de hart-stichting. 
Veel ging je ter harte; zo gaf je 
je hart aan mij, je vrouw, aan Tom 
en Leonie, aan de familie en aan 

allen, die een beroep op je deden 
en met wie je omging. Mi Id en al 
tijd met een luisterend oor. 
We zullen je niet vergeten, want 
jij behoudt een grote plaats in ons 
hart. Veel te vroeg ben je van ons 
heengegaan. 1 n de bijbel, waar je 
de laatste jaren zo vaak in las en 
uit vertelde, schrijft Paulus over 
de Christelijke wijsheid, over het 
geheime plan, door God van alle 
eeuwigheid ontworpen en bestemd 
voor onze verheerlijking: 
Geen oog heeft ze gezien, geen oor 
heeft ze gehoord, geen mens kan 
het zich voorstellen, al wat God be
reid heeft voor die Hem liefhebben . 
Ben, veel heb je iefgehad, veel 
za 1 je gegeven worden. 

Truus, mijn lieve vrouw, Tom en 
Leonie, vergeten doe ik jullie niet, 
alleen wordt het anders. 
Familieleden, vrienden en bekenden, 
ook jullie vergeet ik niet. 

Voor de vele blijken van be lang
ste lli ng bij het overlijden van m ijn 
man en onze vader zijn wij U op
recht dankbaar. 

fam.Peterink- Koning 

Enschede, november 1980 


