


Een dankbare heunnertng aan 

Peter Jan Slegers 
Geboron in Somerer 27 oecember 1885 
Vol overgave 1n dG Heer ontslapen 1n het 

St Annaz1ekenhu1s Geldrop 23 augustus 1978. 

üehuwtl gewees1 me: 
Johanna v.d. Boomen 

voorheen met 
Mafia Sw1nkels 

Mei hem 1s heengegaan een edele man met een diep 
gelool en levendig humeur. een oprecht .,contente mens" 
Naar mate w11 meer van het leven begr11pen weten we wat 
vader voor ons belekende. Ondanks alle soberheid 
was hij ri1k mei z11r1 gezin. Z•Jn vee en ZiJn land waar veel 
te vroeg een breuk in kwam. toen h11 voor de twee<lo 
maal z11n cçhtgonote moest verliezen, van wie IUJ oprecht 
hield. tn wre h11 z11n eerste gel1elde in alles terug· 
vond 
Hoe moedig heel! h11 dit grote otter aanvaard 
Vertrouwend OP God lhee!t n11 kracht gevonden en 
.. de boer h11 ploegde voorl. 
Ja hoe trols was hrJ op z11n rectl! geploegde voor, waar. 
mee e1gent11k heel z11n "ezen tot u1td•ukkrng kNam 
Ook van ons wilde h11 dat w11 recht eert11k door het 
leven zouden gaan Met klem spooroe hlf ons steeds 
opnieuw aan to1 bidden 
Mogen w11 , z11n kinderen en kleinkinderen, het veie 
goede van hem overnemen en overdragen. 
Papa. opa tot 111 de hemel 
Hartel11k dank voor uw inzet, zorg en helde voor ons. 
Goede God, w11 danken U dal we vader zolang bit ons 
mochten h~bben H11 was een gave van Uw goedheid. 
W11 bidden U, laat ons hart n1el verontrust worden, OPdat 
ook w11 eens In vrede het uur tegemoet zien, waa11n 
't Licht van de Vern1zen1s over ons op gaat 
Door Chustus onze Heer 

Onze oprechte dank aan allen. voor de hartelijkheid 
t11dens Z1Jn leven Voor de liefdevolle zorg, speciaal 
aan Jo, Gerard en kinderen. waarb1J opa zolang mocht 
verblijven. 
Verplegend personeel 1n "Sonnehove" en Geldrop. 
Dank aan reder voor de 1aa1s1e eer vader bewezen. 

Fam1he Slegers. 


