
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



îr 
Als dankbare herinnering aan 

GERARDUS JOHANNES PELLE 

echtgenoot van Aleida Blokhorst 

Hij werd geboren op 5 september 1903 te Hengevelde. Op 16 no
vember 1993 is hij overleden. 
In de Eucharistieviering van 19 november hebben wij afscheid ge
nomen en zijn lichaam ten ruste gelegd op het parochieel kerkhof 
te Hengevelde. 

Met bewondering en dankbaarheid denken wij terug aan het rijke 
leven dat Papa tot op hoge leeftijd heeft mogen kennen. 
54 jaar is hij getrouwd geweest en in zijn leven hebben wij samen 
veel vreugde meegemaakt. Het 50 jarig huwelijksfeest, zijn 90e 
verjaardag waren voor hem en voor ons hoogtepunten in zijn le
ven. 

Papa was een man die bij de tijd was. Hij was boer in hart en nie
ren. Lang heeft hij meegewerkt op het bedrijf en tot op het laatst 
heeft hij meegedacht. Hij was en bleef op de hoogte van alle ont
wikkelingen in de landbouw. Met ondernemers oud of jong kon hij 
hierover van gedachten wisselen. Ook de ontwikkelingen in kerk 
en wereld volgde hij kritisch . 
Ook was hij een man die altijd bezig was, zijn moestuin was zijn 
lust en zijn leven. Op elk leeg plekje werd wel iets verbouwd. Van 
zijn rijke oogst mocht iedereen mee profiteren, dit bleef niet be
perkt tot het "Heggelerveld". 

Voor zijn kleinkinderen had hij een zwak. Altijd informeerde hij 
naar hun werk, studie of hun hobby. Ook was hij altijd in voor een 

grapje. Dat hij één van deze kleinkinderen op jonge leeftijd heeft 
moeten missen heeft hem veel verdriet gedaan. 

Hij voelde zich verantwoordelijk voor de dorpsgemeenschap en 
was nauw betrokken bij het sociale en kerkelijke leven. Het om
gaan met mensen was hem op het lijf geschreven. Jarenlang col
lecteerde hij voor allerlei verenigingen en hij nam hier ook de tijd 
voor. Zieke mensen zocht hij op en hij kon hen bemoedigende 
woorden toespreken. 

Als gelovig mens ging hij jaren lang op bedevaart naar Kevelaer 
en Overdinkel. Maria en zi jn patroonheilige Gerardus betekenden 
veel voor hem. 

Na de ziekenzalving was hij klaar om te sterven, getuige zijn 
woorden, "de weg is vriej". Toch had hij er moeite mee afscheid te 
nemen van mama waarmede hij 54 jaar lang lief en leed heeft ge
deeld. 

Wij zijn dankbaar dat hij zo'n fijne echtgenoot, vader, opa en broer 
was. Dat hij helder van geest mocht blijven, dat hij ru imdenkend in 
dit leven stond, dat hij jongeren in hun waarde liet, dat hij een lui
sterend oor had voor éénieder. Wij zijn blij dat hij thuis heeft kun
nen en mogen sterven omringd door degenen die hem zo dier
baar waren. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden 
van mijn echtgenoot, onze papa en opa, broer, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Pelle 


