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Wil in uw gebed gedenken 

Johannes Wilhelmus Jacobus Pallast 

echtgenoot ven Maria Catharina Arendsen 

Op 25 juli 1903 werd hU geboren te Weerse lo 
en overleed, gesterl<t door het Sacrament van 
de Zieken, in het Gerardus Majella ziekenhuis 
te Hengelo ov op 7 september 1966. Hij werd 

begraven op het r . k. kerl<hof eldaar op 
10 september 1966. 

Door een ongeluk vlak voor zijn drieentachtig
ste verjaardag kwam hij In het ziekenhuis 
terecht. Daar namen zijn geeatelUke en llcha
melUke krachten zo snel af. dat hij er niet meer 
bovenop kwam Hij wist het en heel rustig, in 
zijn aleap Is hij op da vroege zondagochtend 
overleden . 

Vanaf Z•Jn trouwdag woonde hij een de IJsbaan
weg. Hier leefde hij en was er gelukkig met 
zijn vrouw en kinderen. Twee van hen overleden 
echter op jonge leeftijd wat papa en moeder 
veel verdriet bezorgde. 

Na zUn pensioen bracht hU veel tijd door om 
het huls. Er waren kippen en schapen an een 
groentetuin. Zijn zonen vertelde hij hoe het 
moest en van het resultaat kon de hele familie 
meegenieten. Voor zijn kleinkinderen was hU 
een fijne opa, die nooit kwaad werd en eltljd 

vol belangstelling was. HIJ was gek op hen en 
kon vol trots over hen praten. 

Met moeder, die een groot vertrouwen heeft In 
Maria, is hij naar Lourdes geweest. Samen met 
haar heeft hU ook het veertig- en vijftigjarig hu· 
welijksfeest mogen beleven. 

Denkbaar voor al lee, wat hij ons door zijn per
soonlijkheid heeft meegegeven mogen wij ver
trouwen dat hU die vreugde zal ontvangen. die 
God bereid heeft. voor ellen die hem liefheb
ben. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw 
medeleven na het overlijden van mijn men. onze 
vader en opa, danken wij u hartelijk. 

M. C. Pallast-Arendsen 
kinderen en kleinkinderen 


