


Ter dankbare herinnering aan 

MARCEL PETERS 

Hij werd geboren te Haps op 29 april 1971 . 
Door een noodlottig ongeval overleed hij ten ge· 
volge van een brand op 12 september 1990. 
Hij werd te Haps begraven op 15 september d.a.v. 

Plotseling eindigt het leven van Marcel. Een uit· 
slaande brand, welke het ouderlijk huis in de as 
legde, veroorzaakte ook de dood van deze jonge 
mens. Niemand begrijpt het. Want als een krachtige 
en levenslustige jongeman heeft hij de brand nog 
kunnen ontvluchten, en toch werd het zijn dood. 
Het is moeilijk te gissen, hoe hij zich, wellicht in 
paniek, heeft geweerd tegen de dreigende vuurzee, 
om zijn eigen leven te redden. En toen dit gelukt 
scheen, was er toch het einde. Voor ons mag als 
zeker vaststaan, dat God niet de dood heeft gewild 
van dit leven vol beloften. Maar het waarom van 
dit tragisch gebeuren, dat zovele keren in ons op· 
komt als een onrecht, als een pijnlijke vergissing, 
zal geen definitief en verlossend antwoord vinden. 

Ons blijft de herinnering aan Marcel, die nog lange 
tijd ons voor de geest zal komen als was hij nog bij 
ons, en de pijnlijke zekerheid van zijn dood verdrij· 
vend als een nare droom. We weten echter, dat we 
met dit verlies moeten leren leven, ons troostend 
met de mooie herinneringen aan zijn leven bij ons. 

De genegenheid tussen hem en zijn ouders, broer 
en zussen, de verbondenheid en de goede kontak· 
ten met zijn sportvrienden, de ge hechtheid aan huis 
en omgeving, en de omgang met zijn huisdieren, 
dat alles blijft ons als een schaduw volgen, en als 
een diepere troost bij dit grote verlies. 

Veel, wat we in woorden niet kunnen zeggen, ver
bindt Marcel aan ons, die zijn heengaan ervaren 
als een gemeenschappelijk verlies. 

Slechts door ons geloof weten wij, dat zijn leven 
niet helemaal ten einde is, en dat hij in liefde met 
God en met ons verbonden blijft. Want God is geen 
God van de doden, maar van levenden. Marcel zal, 
zo hopen en bidden wij, een nieuw thuis vinden bij 
God, nadat hij ons in vertwijfeling, maar niet hele
maal zonder uitzicht moest achterlaten. 

Wij vonden het fijn, dat u samen met ons, afscheid 
hebt willen nemen van Marcel, die ons zo dierbaar 
was. 
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