
Dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES PETERS 
echtgenoot van Helena Oortman. 

Geboren te Lattrop op 19 november 1901, 
overleed hij tijdig gesterkt door de 

Sacramenten der Zieken, op 1 maart 1992 
te Lattrop. 

Nadat wij afscheid van hem hadden 
genomen In de Uitvaartdienst op 5 maart, 
nebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op 

het parochiekerkhof te Lattrop. 

Hij was een tevreden en 9oec1 mens, zorg
zaam voor zijn vrouw en ziin zeven kinderen. 
Hij hield van het werk op zijn bedrijf, het was 
zijn hobby, maar omdat het bedrijfje te klein 
was om In het levensonderhoud te voorzien, 
moest hll daarnaast als boerenknecht en 
later als l<abelgraver, hard werken voor de 
kost en was vaak weken achtereen van huls, 
ook tijdens de oorlog. Dat viel niet altijd mee, 
ook niet voor zijn vrouw, want ook op een 
klein bedrijf blijft het werk doorgaan. Maar hij 
was tevreden met zijn bestaan en als een 
goed gelovig man bracht hij zo zijn christen
zijn in praktijk: 

Gewoon en eenvoudig het leven nemend 
zoals het kwam. Het leven met z'n moeilijke, 
maar ook met z'n plezierige kanten, want 
voor een feestje was hij altijáln, en zijn gevoel 
voor humor liet hem ook niet in de steek toen 
de laatste twee jaar zijn gezondheid steeds 
meer te wensen overliet. 
Vorig jaar n~ mocht hij, samen met zijn 
vrouw, hun 60 Jarig huwelijksfeest vieren, met 
kinderen, kleinkinderen en drie achterklein
kinderen, waar hij erg trots op was en die hij 
allemaal graag om zrch heen had. De laatste 
jaren haáhil veel verzorging nodig en naast 
zijn vrouw, hebben vooral Bennie, Jadwiga 
en Jan zich hier volledig voor Ingezet en hij 
was daar dankbaar voor. Zo Is hlj nu vredig 
ingeslapen en we mogen vast vertrouwen 
dat God, die hij in zijn lange leven trouw heeft 
gediend, nu tegen hem zal zeggen: 

Wanneer je werk gedaan zal zijn 
je adem stil, je ogen dicht 

verlos ik je van je laatste pijn 
en schenk j' een eeuwig vergezicht. 

Voor uw blijken van belangstelling en me
deleven willen wij U oprecht danken. 

H. Peters-Oortman 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


