
Gedenk in uw gebeden onze dierbare 

Hessel Dölle 
Geboren op 15 november 1905 te Balk, 
gehuwd sinds 28 mei 1936 met Johanna 
Beljon, overleden op 25 augustus 1979 
te Sneek na gesterkt te zijn door het 
Sacrament der Zieken en begraven op 
29 augustus 1979 op het R.K. kerkhof 
te Balk 

"Roemt niet op de dag van morgen, 
want gij weet niet wat de komende dag 
zal brengen" (Spr. 27, 1). 
Onze lieve man, vader en pake is vrij 
plotseling van ons heengegaan. 's Mor
gens nog druk bezig met het werk 
wist hiJ niet dat de Heer van leven en 
dood hem nog diezelfde dag zou op
roepen om voor altijd uit te rusten van 
zijn arbeidzaam leven. Wij kunnen hem 
maar node missen, want door zijn 
vriendelijk en opgewekt karakter was hij 
een grote steun voor allen die nauw 
met hem verbonden waren, thuis en op 
het werk. 
Hessel Dölle was enerzijds een man 
die sterk gehecht was aan traditie, vast
beraden en vasthoudend als het erom 
ging het goede uit het verleden te be
waren, maar die anderzijds altijd open 

stond voor nieuwe goede ideeën en ge
zonde ontwikkelingen. Dan was hij 
doortastend en inspirerend met een 
verstandige kijk op de zeer vele details, 
waar men in het zakenleven rekening 
mee moet houden. Hij wist afstand te 
houden, maar voelde zich toch zeer 
nauw betrokken bij het bedrijf en had 
grote belangstelling voor de mens in het 
werk. Zo gaf hij richting en leiding op 
een wijze en vriendelijke manier. 
Maar vooral zal hij blijven leven in 
onze gedachten door zijn liefde en 
zorg voor zijn vrouw en kinderen, door 
de vreugde die uit zijn ogen straalde 
bij het zien van de kleinkinderen. 
Van Hessel Dölle geldt het woord uit 
de Bijbel: 
"Zalig de doden die in de Heer sterven 
van nu af aan. Ja waarlijk, zegt de 
Geest, laat hen uitrusten van hun moei
ten, want hun daden vergezellen hen". 
(Openb. 14, 13). 

Moge Hessel Dölle rusten in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven betuigen 
wij u onze hartelijke dank. 

Fam. Dölle. 


