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In onze herinnering zal blijven voortleven 

Gerhard Bernard Peterman 

echtgenoot van Gesina Berendina Haarhuis 

HiJ werd geboren te Zenderen op 14 mei 1925 en over
leed zeer plotseling in z11n geboorteplaats op 29 augus
tus 1996. Na de gezongen Requiemmis in zijn parochie
kerk op 3 september 1996 hebben we hem te ruste ge
legd op het parochiekerkhof. aldaar. 

Pa is altiJd dankbaar geweest dat h11 ma heeft gevonden 
om het leven met hem te delen. Z11 is 46 jaar lang zijn hulp 
en toeverlaat geweest in alle moeilijkheden die hiJ te over
winnen kreeg. Zij was zijn grote vriendin en dat heeft hij 
geregeld uitgesproken. Hij kon het niet vaak genoeg zeg
gen hoe gek hiJ met haar was en hoe hij van haar aanwe· 
zigheid in zijn leven kon genieten. Hij was een harde wer· 
ker, die als tegelzetter een bijzonder goede vakman is 
geweest. Voor vrouw en kinderen had hij alles over. Hij 
wilde altijd wel voor hen werken en zijn ideaal was iets 
groots voor hen op te bouwen. Teleurstellingen zijn hem 
daarbij niet bespaard gebleven. Daardoor kreeg hij naast 
vreugde veel verdriet in zi1n leven te verwerken. Op latere 
leeftijd heeft hij met veel liefde zi1n hobby als timmerman 
in dienst gesteld van ons en van z11n kleinkinderen. Bij 
hem kon je altijd terecht. Hij bouwde vogelkooien, krui-

wagens, bloembakken enz. Hij was blij als hij zag dat hij 
ons en onze kinderen daar blij mee maakte. Bijzonder veel 
hield hij van zi1n kleinkinderen. Toen het leven voor hem 
zwaarder werd, toen zijn gezondheid slechter werd, leefde 
hij steeds weer op als er iemand van de kleinkinderen op 
bezoek kwam. In hen zag hij zi1n eigen leven op een mooie 
manier herboren worden. Hij vond het alleen maar jam
mer dat hij niet méér voor hen kon doen. Pa is b11 alle 
tegenslagen in het leven een bijzonder gelovig man ge· 
bleven. Hij hield heel erg veel van Maria Wanneer h11 het 
moeilijk had bad hij geregeld tot haar en tot haar Godde· 
lijke Zoon om hulp en troost. En die heeft hij gekregen. 
De laatste tijd droomde hij vaak over het einde van zijn 
leven. Hij zag dan Jezus met 5 apostelen. Die zouden hem 
samen komen ophalen Uit zijn verdriet om hem gelukkig 
te maken. Zo sterk was zijn geloof dat hij helemaal niet 
angstig was voor de dood. Eigenlijk had hij al iets ervaren 
van het geluk dat daar achter schuil gaat. Hiermee mo
gen wij ons troosten. Maria en Jezus en zijn apostelen 
zullen er voor gezorgd hebben dat zijn vertrek uit deze 
wereld, zo abrupt, een overgang is geweest naar een le
ven van geluk. Pa, wij gunnen je dat van harte. En als het 
kan, kom dan ma troosten die je zo ontzettend mist. 

Je dankbare vrouw en kinderen 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en 
na het zo plotselinge overlijden van Pa. zeggen wij U heel 
hartelijk dank. Familie Peterman 


