
GERRIT JAN TER ELLEN 

H 1 werd geboren op 16 december 1688 lo Oldenlaal 
Gesterkt door ret 1--i. Sacrament van de t•elten over· 
'•ed ho) op 27 no.omber 1979 1e Louer. Op 1 decem· 
ber d.a.v. werd !'"I Ztjn parochiekerk "'"" de H. Drie .. 
Pellheid te Olderu.aal aan God donk 9tbrotht voor 
z;1n levet'l, waa,na hit werd begrt~vto op de begraaf .. 

plaats ~ldoar 

leven h een mysterie. een geheo•m Het bindt z1ch 
a,a~n tijd, en omstandi9heden. BiJZOneier het leven van 
een mens u gebonden ••n tijd en omsh~nd•gheden. 
d'e mede door andere- mensen word•n b epaald. Daar.. 
:>m staal de naam van een mens voor 111" feven, voor 
ziJn persooni•J•• myster.e 

Geuit ter Ellen slaat voor een m.tn. d•e met hart en 
ttel werkte voor Z•Jn Winkel. Wonend naast t•tn zus 
en zwager korl hiJ ZtJn eu;en leven letden. Voor ''I" 
buurt en voor liJn klanten was 11jn w•nkel een punt, 
oat 1n ,alle verander.ngen van de li1d het.zelfde bleef 
Toch werd hiJzelf O\.lder Maar wat erger was, zijn 
ogen werden zwakker en h•J werd laru;,zadm bhnd. Oit 
noopte hem er toe dal h iJ zijn huis en zijn w•nkel 
moest verkopen , HiJ nam liJn intrek 1n een bejaarden· 
huis, de Mariahof. Daar vergal hij niet zijn oude plek· 
JO on de stod. Ofschoon h1j nouwelo1ks zoq, kende hot 
alle stoepjes, alle moeilijke punten von de weg ven 
Mariahof m1ar zijn zus en xwager, die hi1 dagelijks 
bezochl. Een 9rote slog wos het sterven van dez• 
lwee mensen, zodat ,.oom Gerrit" alleen ouder moest 
worden. Hij miste do noodzakelijke dogelijkse oflei· 
d1n9 , die ju ist voof sleehtrienden zo b e langrijk is. 

Maar Gerrit ter Ellen hteld heel zi1n leven vost oan 
het geloof von zi1n ouders. Ook in dez:e omstandig
heden vertrouwde hij dat God zijn noom kent en ba .. 
mont. Ook in de dood ver1rouwen WIJ, dol God de 
ni'tam van de overledene he~ft geschrevef! tn de palm 
van Z1ln Hand, Daarom bidden wij 

Heer God. hP.nnne-r U 111n n#to~~m, 

die hiJ van mensen he-t"ft ~ntvl'ln9en 

en waar1n hiJ ge-kend wordt 

ook al ts hiJ 9f''Çtor"'f'" 

Geef hem de eeuw•ge '''Si 

ef'\ het eeuw19 licht Amen 

Voor Uw bewiJ$ van deelnem1ng b11 het overlilden 'Vltn 

oom Gerrit betuigen wij U onze horleliJke dank. 

OLDENZAAL, december 1979 


