
In dankbare herinnering aan 

JACOBUS HENDRIKUS TER PELLE 

weduwnaar van 
Johanna Bernarda Diepenmaat 

Hij werd geboren te Lonneker. 2 sep
tember 1900. - Daags na zijn 80e 
verjaardag op 3 september 1980, is hij 
in de Vrede van Christus overleden te 
Enschede. - Op 8 september d.o.v. 
hebben wij zijn lichaam ter ruste ge-

legd op het r.k.kerkhof te Rossum. 
waar hij wacht op de glorievolle 

opstanding. 

Wij zijn diep getroffen, dat wij 6 we
ken na moeder's dood nu toch nog 
vrij onverwacht afscheid moeten ne
men van onze goede vader en lieve 
opa. - Maar tegelijk zijn wij met gro
te dankbaarheid vervuld om alles. wat 
hij ons door zijn persoonlijkheid heeft 
meegegeven. 

Voor ons was hij steeds een zorg
zame vader en meelevende opa. 
Meer door zijn manier van leven. dan 
door zijn woorden is hij voor ons allen 
steeds 'n geweldig voorbeeld geweest. 

Vijftig jaar was moeder invalide en 
bovendien nog 30 jaar blind. - In al 
die jaren heeft hij haar met alle liefde 
en zorg die in hem was, omgeven. 

En wanneer hij dan toch nog zeg
gen kon: "we hebben het ondanks al
les samen tóch steeds mooi gehad", 
dan mogen wij daarvoor niet alleen de 
hoogste bewondering hebben. maar 
is dit tevens een getuigenis van zijn 
diep christelijke levensinstelling. 

Toen hij 50 jaar koorzanger was, 
werd hij nog onderscheiden door de 
St. Gregoriusvereniging. - Daar in de 
H. Eucharistie vooral vond hij kracht, 
om het leven in alle tevredenheid te 
aanvaarden zoals God het voor hem 
beschikt had. 

Vertrouwend op 't woord van Chris
tus: "goede en getrouwe knecht, over 
weinig waart gij trouw. over veel zal 
Ik u stellen. Ga binnen in de vreugde 
van Uw Heer", geloven wij dat hij nu 
samen met moeder, die vreugde mag 
genieten. die God bereid heeft voor 
allen. die Hem liefhebben. 
Moge hij rusten in vrede ! 

Voor Uw blijken van meeleven zeggen 
wij U hartelijk dank. 


