
Waarde vriend het is hier prachtig 
de koeien zijn ontroerend drachtig 

de mensen lopen traag en stug 
en komen op geen stap terug 

men zegt god heeft ons klein gebouwd 
maar sneed ons uit bekoorlijk hout 

dit alles sta ik aan te z ien 
zo is het paradijs misschien 

en verder Is hier alles prachtig 
het wordt me soms wel eens te machtig . 

uit: Reisbrief Bergman 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van 
mijn l ieve man, blijmoedige vader en onvergetelijke 
opa, zeggen we u hartelijk dank. 

Hengelo ov, januari 1986 
Zwavertsweg 231 

J. S. A . Elschot-Meijer 
kinderen en k leink inderen 

t 
In dankbare herinnering 

THEO ELSCH OT 
echtgenoot van JO ME IJ ER 

HIJ werd geboren te Bredevoort 2 februari 1907 
en overleed te Hengelo ov 25 januari 1986. 

Een diepgelov ig mens is van ons heengegaan, een 
christen die z ich gedurende zijn leven met heel zijn 
wezen heeft ingezet voor zijn gezîn, fami lie, vrien
den, bekenden en onbekenden, d ie hij met zijn 
blijmoedige aard tegemoet trad. 
Hij bespeelde het leven met de ernst, de luim en 
de toewijding, zoals hij het gewoon was op het 
toneel. Alle rollen , voora l d ie van de " jaarlijkse 
kindervriend" tot die van vader verto lkte hij met 
zijn f i losofische kijk en het speelse hart dat hij 
bezat. 
Zijn innerlijke beschaving heeft hij ook in het onder· 
wijs gestalte mogen geven. Bovendien gaf hij steeds 
blijk van een onverva lst vertrouwen in de toekomst 
van de mens, waarin elk spoor van fatalisme ver
dween in zij n grote geloof in God. 
We bewaren in hem de herinnering aan een mens 
die zijn gaven aan ons heeft uitgedeeld, zonder 
daarin i ets voor zichze lf te vragen . 
In dankbaarheid kijken wij daarom terug en nemen 
zijn optimisme met ons mee. Aan zUn aardse 
bestaan Is nu een einde gekomen, maar zijn geest 
zal bij ons blijven voort leven. 


