


Ter herinnering aan

Peter Joannes Peeters
echtgenoot van

Willy Tillemans

H ij werd geboren rn M aasbree op 1 3 jan uari
1916 en overleed voorzien van de laatste
H. Sacramenten op 20 april 1984 te Ey-
gelshoven. H ij werd gecremeerd op 25 april
1 984.

H ij was een man die voor het onderwijs
deed wat in ztjn vermogen lag, niet alleen
als Hoofd der school en in de schoolklas,
maar ook in vele aktiviteiten daarbuiten. Zo
was hij lid van een groot aantal sociale en
culturele verenigingen, waarvoor hij zich
met hart en ziel inzette. Hij was mede-op-
richter van de Pastoor van Ars-kerk en heeft
tot het einde toe zijn taak als kerkmeester
vol toewijding en liefde vervuld.
Meester Peeters of de Hoofdmeester, zo-
als hij werd genoemd, was geliefd bij zijn
leerlingen, het onderwijzend personeel en
bij allen die in andere verbanden met hem
samenwerkten. ledereen wist dat je op hem
kon bouwen, dat hij steeds bereid was op
een eerlijke, rechtvaardige manier te
steunen en te helpen.
Hij deed al deze werkzaamheden steeds
met veel liefde. Hij kon dan ook moeilijk

accepteren dat hij, gedwongen door ziekte,
steeds meer moest afbouwen en uiteinde-
lijk afstaan. De pijn die dit veroorzaakte kon
hij nauwelijks venruerken.
Langzamerhand wist hij weer een eigen
weg te vinden . Zijn leven ging zich steeds
meer in de kleine kring rondom zijn huis
afspelen, samen met zijn vrouw en ook zijn
kin dere n.
De laatste weken waren anders. Hij dacht
veel na over zijn leven, als het ware de
balans opmakend. Toch bleef hij ook op de
toekomst gericht, actief, plannen makend.
Daarom ook was zljn dood voor ons zo
onverwacht en schrijnend.
Wij kenden hem de laatste jaren als iemand
die altijd eerst aan de ander dacht, met
name ziJn vrouw kwam voor hem op de
eerste plaats. Steeds was hij bezorgd over
zijn kinderen die hun eigen leven leidden
op een manier waar htj zich niet altijd mee
kon verenigen, maar wat niets afdeed aan
zln liefde voor hen. Hij was snel tevreden
en gelukkig. Meestal bleef hij op de ach-
tergrond, strl en rustig, met zijn gedachten
bij dingen waarover hij naar ons gevoel
soms te terughoudend was. Toch was hij
voor ons steeds nadrukkelijk aanwezig.
Zo willen wij aan hem blijven denken.

Wij bedanken U voor Uw medeleven.

Wil ly Peeters-Tillemans,
kinderen en kleinkind



De zeswekendrenst vrndt plaats op zater-
dag 2 juni 1984 orF 19.00 uur rn de Pastoor
van Ars-kerk te Eygelshoven.


