
Wij gedenken in onze gebeden 

HERMAN US PETRUS TER PELLE, 
echtgenoot van 

Hermina Bernardina Maria D1ekmann. 

Hij werd geboren in Enschede 
op 29 april 1927. 

voorzien van het Sacrament van de 
zieken is hij - helemaal onverwacht -

overleden op 26 apri l 1985. 
Hij werd 57 jaar oud. 

Na de Uitvaartdienst op 1 mei d.a.v. 
in de St.Janskerk hebben we hem be

geleid naar het crematorium. 

t 
Herman ter Pelle zal in de herinne

ring van heel veel mensen blijven 
voortleven als een eerlijk en t rouw 
man. waar ie van op aan kon: wat hij 
zei, daar hield hij zich aan. 

Thuis was hij een goede man en 
vader. die alle tijd nam voor z'n vrouw. 
dochter en schoonzoon. 

In die kleine wereld heerste altijd 
eensgezindheid, door alles wat kon 
gebeuren. heen. Niet dat hij een man 
was. die graag het woord voerde of op 
de voorgrond trad. 

Eenvoud kenmerkte hem en daar· 
om vond hij het beter als de aandacht 
op anderen gevestigd werd. Hij dééd 
hever, dan dat hij praatte. 

In zijn werk heeft hij zich altijd 
verantwoordel ijk gevoeld voor zijn 
taken. Werk hebben was léven. 
Juist daarom trof hem heel hard het 
moment waarop hij werkeloos werd. 

De laatste jaren wist hij zich heel 
verdienstelijk te maken voor de paro
chie Sint Jan: Zijn geloofsgemeen· 
schap. waarin hij zich thuis voelde. 

In de parochie-vergadering, :n de 
Missie-. Ontwikkelings- en Vredes
groep. in het afdrukken van ontelbare 
vieringen- en parochiebladen. in veel 
onderhoudswerk aan kerkgebouwen. 
heeft hij zich een mens getoond met 
een diep geloof. 
Onze troost bij zijn onverwachte heen
$ilaan mogen wij vinden in dát geloof. 
dat God nu voor hem 'n plaats bereid 
heeft in Zijn Vaderhuis. 

DAT HU NU MAG RUSTEN IN VREDE. 

Wij danken U hartelijk voor de belang
stelling. welke U getoond hebt bij zijn 
overlijden en uitvaart. 

Familie ter Pelle 


