
Een blijvende herinnering aan 

JAN PELLE 
echtgenoot van JO BOERHOF" 

Z1Jn dag van geboorte was 10 maart 1932; op 
diezelfde dag werd hlJ door het doopsel opge
nomen 1n de gemeenschap van Je>us Christus 

en kreeg hij de nemen van de heil igen. 
Johannes Gerardus Jozef 

nadat hij. geheel bewust. h<;t sacrament van de 
ziekenzalving had onrvangen. stierf hij op don
derdagavond 6 november t980 Voor hem v.erd 
de uitvaartdienst gehouden op d1nsdeg daarna 

en werd begraven op het parochie-kerkhof 
aansluitend op de u1tvaartd1enat 

Moge hlJ . die in navolging van Cnrostus. het 
kruis heeft gedragen, ook met Hem verroJzen 

ten eeuwige leven 

H1J moet z1Jn leven wel beschouwd hebben els 
een pelgflmstocht, meer dan 25 keer trok h•J mee 
naar Kevelaer , vroeger per ftets , later met de 
bus en 1n de laatste 1aren als broedermeester. 
doe met zorg mede le1d1ng gaf aan het goede 
verloop van deze bedetocht En tussendoor ging 
hij graag naar Overdinkel , om de H Gerardus 
te eron Het was voor hem een hele ervaring 
om na de hoogmis bij zijn laatste bedevaart 
naar Keve laer, een jubileum-geschenk te ont
vangen. waarop staat afgebee ld een pelgrlme
rend vo lk, zoals krlstenen zijn en zoals hij 
zichzelf beschouwende, onderweg naar het 
hemels pelgrimsoord. waarheen Christus ons Is 
voorgegaan en waar de Moeder Gods Maria 1s 
en al de he1l1gen. 1n wie Jan groot vertrouwen 
had en tot wie hiJ bad om troost en bemoedi
ging 

HiJ was een sober mens eenvoudig. een man 
van weinig woorden HiJ had een rustige gang. 
on z~n uiterlijk leek hij stoer en krachtig . toch 
was h•J innerliJk gevoelig en hield 1n zich ver
borgen vele geheimen, uitte htJ zich dan toonde 
htj zich een man te zijn met een sterke wi l en 
een diepe levensovertuiging. een mens voor wie 
het gebod van de naastel1efde dierbaar was, 
die een open oog had voor zijn omgeving en 
voor de wereld met z1Jn vele problemen In ZIJn 
ziekte zag hij het kruis ZIJO kruis . dat hijzelf 
dragen moest en spoorde a~deren aan ook het 
kruis te dragen. Bad h•J niet bij ZIJn laatste 
bedevaart. wetend van de ongenee1llJkhe1d van 
z1Jn kwaal. dat de z, eken kracht en vertrouwen 
mogen knjgen om hun kruis te dragen? 
Je heengaan, Jan. is voor ons onbegrlJpeliJk, 
nog maar 48 iaar en ie had nog lang een 
trouwe echtgenoot kunnen z1Jn en een lieve 
vader voor de kinderen , die de qezell19he1d 
van je zullen mrssen, die zullen herinneren de 
spelletjes die ie met hen deed 1n de hu1&ehJke 
sfeer en de tochten d ie ie met ze maakte In het 
bos en de natuur; we w illen vasthouden aan wat 
Je zeo: .het is nooit zo donker, of het wordt 
wel weer licht· 
Met de velen . die optrekken on de grote pel 
grimstocht der mensen, moge Jan aangekomen 
ZIJn 1n het pelgrimsoord waar God zelf Zijn 
Vader is en Maria, ziJn l 1eve Moeder 
Lieve vader trouwe echtgenoot. rust 1n vrede 

Wij betuigen onze oprechte dank voor uw deel · 
neming en medeleven bij ziekte en overlijden 
van mijn l ieve man en goede vader 

Familie Pelle-Boerhul 

Hengevelde, november 1960 


