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IN MEMORIAM 



Dankbaar denken wij aan 
onze lieve zoon en broer 

Peter de Wals 
Hij is 20 november 1967 te Overdin
kel geboren. Onverwacht overleed hij 
22 februari 1986 te Hooghalen. 
Wij legden hem 27 februari 1986 te 
ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Plotseling kwam de onheilsboodschap 
over ons: Peter is gestorven ! Onze 
gelukkige wereld stortte in .. onwezen
lijk werd alles om ons heen. Wij zon
der Peter ... onze zoon en broer, zo 
spontaan en levensblij. onze kleinzoon 
en neef, altijd bereid te helpen, onze 
collega, nog maar net met plezier in 
dienst, onze teamgenoot, opgaand in 
sport en spel, onze natuurvriend met 
zijn liefde voor duiven, onze buurjon
gen en vriend, opgeruimd en joviaal, 
goedlachs en vriendelijk, zonder onze 
Peter, jong nog en met een heel leven 
voor zich ! 
Sprakeloos en verslagen staan wij met 
ons verlies van zo'n jonge mens. 
Het zal moeilijk zijn zonder Peter het 
leven te aanvaarden zoals het ons nu 
is overvallen. Toch moet het en kan 
het ! De herinnering aan Peters jong 

maar rijk leven kan een stimulans zijn 
in zijn geest onze levenstaak voort te 
zetten. 
Ook het aanvaarden van het lijden naar 
het voorbeeld van Jezus die door lijden 
tot verblijden is gekomen, zal ons gees
telijk sterk maken verder te gaan in ver
bondenheid met elkaar en in het geloof 
dat God ons niet in de steek zal laten. 
Bidden wij voor elkaar om de kracht 
staande te blijven en vragen wij voor 
Peter dat hij mag genieten van Gods 
vreugde. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het 
onverwacht overlijden van onze aller
liefste zoon en broer Peter, en de laat
ste eer aan hem bewezen, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

J. Th. M. de Wals 
H. D. de Wals-Fleer 
Anja en Robert 




