
In dankbare herinnering aan 

Jacobus Hendrikus Johannes 
Peters 

Geboren te Zaandam op 2 september 1912 en 
gestorven in het ziekenhuis te Enschede op 

30 september 1999. 
Op 4 ok1ober 1999 hebben wij hem, na de 

Eucharistieviering in de kerk van 
Maria Geboorte te Losser, te ruste gelegd bij 

Ma op de begraafplaats naast de kerk. 

Wie had woensdagavond bij het ziekenhuisbed 
kunnen denken, dat zijn woorden "Tot morgen 
en doe iedereen de groeten" de laatste zouden 
zi1n? Die dag had hij te horen gekregen, dat een 
operatie en verdere medicijnen hem niet meer 
zouden baten. Het was verdrietig nieuws. Zijn 
leven heeft nu zijn voltooiing gevonden in een 
gelukkig samenzijn met Ma bij God. 
Gedurende 87 iaren heeft hij met volle teugen 
mogen genieten van het leven, waarvan 54 1aar 
gelukkig gehuwd met Ma. Sociaal voelend 
mens die hij was heeft hij tijdens zijn lange 
leven ontelbaar veel mensen mogen ontmoe
ten. Pa hield van mensen. In zijn jonge jaren 
was dat vooral als 'n gezonde, levenslustige 
harteli1ke buschauffeur, voetballer en supporter 
van ~ Losser. 

Vanaf zi1n 63'" begon 'n ziekte zi1n gezondheid 
geleidelijk aan te slopen. Maar hij bleef een 
optimistische levensgenieter, ook toen zijn 
fysieke gezondheid steeds verder achteruit 
ging. 
Met Ma deelde hij alles tot zij beiden, door 
omstandigheden, in februari 1997 in het ver
pleeghuis moesten worden opgenomen en Ma 
op 11 mei 1997 kwam te overlijden. Ondanks 
zijn steeds meer afhankelijk worden hield hij 
zijn groot gevoel voor humor. Hij bleef altijd 
bezig, steeds "meesportend" en puzzelend. 
Zijn verstand bleef, ondanks alles. glashelder. 
Nooit ging hij bij de pakken neerzitten, zelfs niet 
toen hij steeds meer van zijn gezondheid in 
moest leveren. Door zijn elektnsche rolstoel 
kreeg hij een stukje vrijheid terug, waar hij erg 
blij mee was. H1J had gehoopt het 3" millenni
um nog mee te mogen maken, maar het heeft 
niet mogen zijn. 
Pa, wij danken je voor al de liefde en de vreug
de, die van jou is uit gegaan. We hebben er 
respect voor, dat je je handicap op zo'n goede 
manier hebt verwerkt. Wij geloven en vertrou
wen erop, dat jij nu samen met Ma thuis bent 
bij God. 

Voor uw medeleven en belangstelling zijn wij u 
zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


