


t 
20 november 1994 

Ter herinnering aan 

Jan Peters 

Hij werd geboren te Hengelo op 
15 augustus 1922 en trad op 31januari1961 

1n het huwelijk met 

Paulien Peters-Kormelink 

Wij herinneren papa als een zachtmoedig, 
opgewekt en gezellig persoon, die altijd aan
dacht had voor de mensen die zijn pad 
kruisten. Of het nu een toevallige hfter was 
die 's avonds laat gestrand was aan de 
Deldenerstraat. of één van de vele studen
ten die tijdelijk bij hem in huis woonden. 
Altijd was hij gastvrij, hulpvaardig, in voor 
een praatje en een grapje. Jan hield van het 
leven en van de mensen. 

Wie hem alleen de laatste jaren heeft ge
kend. kan zich nauwelijks voorstellen dat hij 
tot kort voor z'n pensionering een vitaal en 
actief man was. 
Jarenlang was hij een erg fijne vader voor 
Ermy. Onda.nks zijn drukke bestaan vond hij 
regelmatig lijd om met haar en haar vriend· 
jes en vriendinnetjes van alles te onder
nemen: speurtochten houden, speeltuinen 

bezoeken, kinderfeestjes organiseren etc. 
Daarnaast had hij z'n hobby's. In z'n 1on9e 
jaren de padvinderij. later zijn bemoeienis
sen bij de EHBO. de num1smat1sche kring. 
de buurtvereniging en de hobby-avonden bij 
Servo. 
Vanwege zijn gezondheid, die hem steeds 
meer in de steek het. moest hij een aantal 
van z'n liefhebberijen laten schieten. De 
laatste jaren beperkte h1J zich tot puzzelen. 
muntenverzamelen en kokkerellen. 

Papa kon intens genieten van kinderen. Hij 
had altijd aandacht voor de buurtkinderen, 
gekscheerde met ze en speelde graag met 
ze mee. Het is jammer dat hij dat zo weinig 
heeft kunnen doen met zijn 2 kleinkinderen. 

De laatste periode van zijn leven werd zijn 
vitaliteit stukje bij beetje aangetast De dood 
van zijn broer Herman heeft hij moeilijk kun
nen verwerken. Hij piekerde zichtbaar over 
zijn gezondheid en de toekomst. maar 
maakte daar zijn familieleden tot kort voor 
z'n dood geen deelgenoot van. ~et zijn 
ziekte heeft hij tot het eind toe stnJd gele· 
verd. Gesterkt met het Sacrament van de 
Zieken is hij van ons heengegaan. Dat hij.!S 
heengegaan zoals hij dat heeft gewild, zijn 
wij zeer ingenomen 

Wij gedenken hem in dankbaarheid. 

Paulien, Errny en Frank 


