
In dankbare herinnering aan 

Jan Peters 

echtgenoot Yan 

Willy Zuithof 

Hij werd geboren te Hengelo op 10 december 
1927. On\'enH1ch1s OYerleed hij op zondag 24 
september 2000 in zijn huis aan De Wanne te Borne. 
waar hij de laatste 5 jaar met groot plezier leefde met 
Willy. De uil\'aart vond plaats op woensdag 27 
september \'3lluit de Stephanuskerk te Borne. 

In zijn leven heeft hij hard gewerkt voor zijn vrouw 
en kinderen. Hij stelde geen hoge eisen voor 
zichzelf, maar werkte met grote toewijding 40 jaar 
lang bij Hazemeijer voor zijn gezin. Hij hield van 
duidelijkheid en was recht door zee in doen en 
laten. 
Met groot genoegen trok hij, als zijn grote hobby, 
samen met zijn vrouw in grote fietstochten door 
Twenteland en hij reisde graag om landen en 
mensen te verkennen. 
Het onlangs gehouden 50-jarig huwelijksjubileum 
in de kring van kinderen en kleinkinderen blijft 
allen bij als een kostbare herinnering. 

Grote liefde en zorg heef! hij in zijn leven gegeven 
aan zijn zorgenkind Gerard, die de eerste 12 jaar 
thuis verbleef, maar in zijn \'aderhatt en aandacht 
steeds nabij bleef toen Gerard in de Lathmer (Wilp) 
werd opgenomen. 
Hoewel hij in zijn leven geen ziekbed kende heeft 
hij de laatste 5 jaar geworsteld met de keelkanker. 
Hij vocht met grote kracht tegen de sloop van zijn 
vitaliteit, en bleef ondanks alles aandacht schenken 
aan kinderen en kleinkinderen tot een hartstilstand 
hem plotseling trof. 
De Heer heeft hem bij zich gehaald. ~let grote 
dankbaarheid denken we aan de jaren dat we samen 
met elkaar als familiekring optrokken. Moge de 
Heer hem geven de ,·reugde en vrede in het eeuwig 
leven. waar geen ziekte of pijn de mens kan kwellen. 

Nu hij weet, dar dir aardse leven 
na tijden 1•a11 l'reugd' en pij11, 

hem door de dood 'r geheim zal ge1·en 
1·oorgoed, o God, bij U te zij11. 

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overl ij · 
den van mijn dierbare man en onze vader en opa. 

Willy Peters-Zuithof 
kinderen en kleinkinderen. 


