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Dankbare herinnering aan 

GERRIT MARINUS PETERINK 

echtgenoot van 

MARIA GESINA NIEMEYER 

Hij werd geboren op 10 mei 1905 te Lonneker 
en is overleden na het ontvangen van de Sacra
menten der Zieken op 16 september 1979 in het 
Gerardus Majel la Z iekenhuis te Hengelo. Na 

een uitvaartdienst vond de begrafenis op 
20 september d.a.v. plaats. 

Na een slepende, jarenlange ziekte is hij aan 
zijn laatste reis begonnen, dit keer ongewi ld. 
Reizen was zijn grootste hobby. Veel zien , wij· 
de verten, niet bekende dingen ontdekken en 
er later over kunnen vertellen , daar genoot hij 
van. 
iedereen kreeg van hem, als men naar een zelf
de streek of land wilde, aanwijzingen over, wat 
mooi was om te bezichtigen, waar het weinig 
kostte en waar het eten lekker was. Zijn groot
ste reis vóór zijn ziekte, was die naar zijn 
broers in Amerika. 
Daarna werd zijn gezondheid minder, maar de 
jaarlijkse rei zen waren momenten, waar hlJ naar 
toe leefde en die hem kracht gaven er steeds 
weer bovenop te komen. 
Hij zorgde, dat zijn kleinkinderen allemaal een 
fiets van opa kregen. En dan ook een goede, 
degelijke, want daar kon Je mee vooruit. 
Voetba l interesseerde hem geweldig. Hoeveel 
wedstrijden van zijn geliefde club zou hij niet 
gezien hebben op de tribune of via de t.v.? 

Zijn w ilskracht om te blijven leven was groot, 
zijn karakter enigsz ins ges loten, uiten kon hij 
zich moeilijk. Wat hij de laatste jaren mee
maakte heeft hij dan ook vooral Innerlijk ver
werkt. 
Hij kon en wilde niet aan zijn ziekte toegeven. 
Tijdens de laatste dagen zei hij nog: .. Ook hier 
moeten wij ons maar weer doorheen worstelen". 
Tot het laatste moment heeft hij bijna alles ver
standelijk meegemaakt. Hij kon het niet meer 
zeggen, maar herkende de velen. die bij zijn 
ziekbed zijn geweest. 
Moge God hem voor al les wat hij voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen heeft gedaan. 
belonen. 
Wij begeleiden hem nu tijdens zijn laatste "vol
ledig verzorgde" reis en putten hieruit sterkte 
om ook zonder hem verder te kunnen gaan. 
Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft gedaan en we vertrouwen erop dat 
zijn laatste reis tevens zijn mooiste reis zal zijn . 
Namens hem willen wij dan ook dank zeggen 
aan al degenen, in de ziekenhu izen in Amster· 
dam en Hengelo, die hem het leven ondanks 
zijn ziekte, zoveel jaren draagbaar hebben ge
maakt, aan alle fami lieleden, vrienden en ken· 
nissen, die hem zo vaak bezocht hebben. 

Voor uw blijk van medeleven betuigen wij onze 
dank. 

Uit aller naam: 
M. G. Peterlnk-Nlemeyer 




