


Voor het bewijs van uw medeleven bij het 
overlijden van 

Hendrikus Bernardus Pelle 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

G. M. Pelle-Leuslnk 
en kinderen 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Pelle 
echtgenoot van Geertruida Maria Leuslnk 

Hij werd geboren 23 Juni 1902 te Wegdam. 
Gesterkt door de sacramenten der zieken, is 
hij op 4 november 1975 in het ziekenhuis te 
Hengelo overleden. Hij werd op 8 november op 

de r. k. begraafplaats te ruste gelegd. 

Op Allerzielendag hebben wij nog gebeden: 
"Mun Herder is de Heer, het zal mij nooit aan 
iets ontbreken. Ik kom weer tot leven; al moet 
ik het duister in van de dood, ik ben niet angs
tig, U bent toch bij me, onder Uw hoede durf ik 
het aan." 
Reeds de volgende dag gaf hij zijn ziel terug 
aan de Schepper. 
God heeft de dierbare overledene verschi llende 
prettige dingen op aarde gegeven: ook in zijn 
ernstige ziekte bleef hij altijd optimist, hij had 
een goedaardig karakter, een ge lukkig huwelijk 
en een groot gezin. Hij was een vrome en wijze 
man. leder die hem kende, weet dat de over
ledene ze lf aan iedereen het beste gunde en 
dat hij blij was, als hij anderen maar 'n plez ier 
kon doen . 0 God wij danken U dat Gij ons zu lk 
een goede man en zorgzame vader gegeven 
hebt. Wij zijn bedroefd, maar niet als zij, die 
zonder hoop zijn, want wij geloven dat God hem 
heeft opgeroepen om het loon voor zijn welbe
steed leven te ontvangen; hij was immers een 
eenvoudig, oprecht en godvrezend man . 
Dierbare vrouw en kinderen, ik dank U voor Uw 
liefde en goede zorgen. In de hemel blijf ik 
voor U bidden en dáár hopen wij eens weer met 
elkaar verenigd te zijn bij Jezus, onze Heer. 


