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In dankbare herinnering aan: 

Engbertus Bernardus Peters 
EP 

gehuwd met 

Hermina Johanna Gering 
MINI 

Hij werd geboren te Losser op 17 november 1926 
en was de oudste uit een gezin van 6 kinderen. 
De oorlog heeft hij heel bewust meegemaakt. 
Met ve~aardagen kon hij hier heel gepassioneerd en 
levendig over vertellen. We hebben vaak om z'n 
verhalen gelachen. Na de oorlog moest hij voor zijn 
dienstplicht naar lnd1ê. Daar heeft hij bijna vier Jaren 
doorgebracht. Het speldje dat herinnert aan zijn 
verblijf in Indië ging vol trots van jasje naar jasje. Na 
zijn terugkomst uit Indië in 1 9 S 0 ontmoette hij zijn 
Mini. In 1954 zijn ze getrouwd. Ook is hij gaan 
werken in de bouw als metselaar. Hier heeft hij veel 
plezier aan beleefd. HiJ mocht graag mooie dingen 
maken. open haarden waren zijn hobby. Hij was in 
alles heel precies. alleen het beste was goed genoeg. 
Op l 3 maart 1 9 5 6 werd Gertie aan de Bultsweg in 
Glanerbrug geboren. Gertie bleef enig kind. 

Hij kreeg later nog twee kleinkinderen. Sinds de 
geboorte van Niek is hij thuis, werken ging niet meer. 
Des te meer tijd kon hij besteden aan zijn twee 
kleinkinderen. Dit was zijn lust en zijn leven. Wandelen 
met de jongens, verstoppertje spelen in het 
Wooldrikspark, uitstapjes met de bus en later de 
weekendjes met z'n allen en het jaarlijkse etentje ter 
ere van zijn huwelijk met Mini. blijven voor altijd in 
onze herinnering. De laatste jaren van zijn leven 
waren niet de makkelijkste. Drie jaren geleden kreeg 
hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was: een 
hartkwaal en een tumor. Tot een jaar geleden ging 
het wel. daarna werd het minder. Sinds november is 
hij eigenlijk de deur niet meer uitgeweest. Tot het 
laatste moment heeft Mini voor hem gezorgd. In de 
nacht van maandag op dinsdag heeft hij thuis twee 
hartinfarcten gehad. Hij is weer bijgekomen en naar 
het ziekenhuis gebracht. Het was genoeg. 
Op dinsdagmorgen l 6 september 2008 is hij rond 
8.00 uur heel rustig en zonder pijn ingeslapen. 

Hij heeft zijn rust gevonden. het is goed zo. 

We zullen je altijd blijven herinneren als een lieve man. 
zorgzame vader en echte opa 

Langs deze weg willen wij u bedanken 
voor uw blijk van medeleven. 

Mini Peters· Gering 
Gertie en Ellen 
Niek 
Steven en joanny 


