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Toch nog onverwacht, na een kortstondige 
ziekte is van ons heengegaan mijn lieve 
man. vader en opa. 
Veel belangstelling en aandacht had hij voor 
zijn kinderen en kleinkinderen. die hij vol 
trots zag opgroeien en voor wie hij een lief· 
devolle vader en opa was 
Na een leven van hard werken, waarin zijn 
geloof een grote plaats in nam, kwam voor 
hem een tijd om van zijn verdiende pensioen 
te genieten. 
Zijn geluk vond hij m en om zijn eigen huis 
samen met zijn vrouw. 
In de geslotenheid van zijn karakter was hij 
een man van weinig woorden, maar in gezel· 
schap kon hij humoristisch zi1n verhalen ver
tellen. 
Ondanks zijn eenvoudige persoonlijkheid 

was hij altijd goed op de hoogte van de din· 
gen die in de wereld en om hem heen 
gebeurden omdat hij dagelijks de nieuwsbe· 
richten volgde. 
Vader was een buitenmens die van de kleine 
dingen in de natuur kon gemeten. Zo heeh hij 
jarenlang genoten van twee wilde tortel· 
duiven die iedere morgen zaten te wachten 
tot vader naar buiten kwam om ze te voeren. 
Als het voorjaar zich weer aankondigde 
kreeg vader de knebels om 1n de tuin te gaan 
werken. dit was zijn lust en zijn leven om elke 
keer te zien hoe alles groeide en bloeide. 

God. onze vader. met de pijn van het gemis. 
in ons hart willen wij bidden en U vragen dat 
hij in Uw vadershu1s mag genieten van z11n 
welverdiende rust. 
Geef ons de kracht om samen met elkaar 
verder te kunnen leven. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en 
voor Uw belangstelling na het overlijden van 
mijn lieve man, vader en opa, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

E. F. Middelhuis·Terpelle 
kinderen en kleinkinderen 


