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Heel dankbaar gedenken wij 

mijn I ieve man en on ze zorgzame papa 

HENNY PELLE 
sinds 28 okt. 1965 echtgenoot van MINIE KLAVER 

Hênny werd geboren op 29 aug. 1936 te Hengevelde . 
Bij de doop ontving hij de namen : Hendrikus Ber
nardus Johannes. Al vroeg kreeg hij de bijnaam Piet , 

zoals iedereen hem later ook kende . 

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is hij, 
nog voorzien van het H. O li esel, vrij plotseling 
gestorven op maandagmorgen 14 juni 1982 te Hen
gevelde. Na de Requiemmis op 18 juni , waarin wij 
zijn leven en sterven hebben herdacht, hebben wij 

zijn moegestreden lichaam te ruste gelegd 
op het r . k. kerkhof. 

Dat hij moge rusten in vrede. 

We wisten dat hij niet meer beter zou worden , 
tenzij er een wonder zou gebeuren. We zagen ook 
wel aankomen dat het niet zo heel lang meer kon 
duren. We zouden voorgoed afsch 0 id moeten nemen . 
Toch hadden we niet verwacht dat hij nog zo plot
seling zou sterven . Ineens staan we voor de onher
roepe l ijkheid van de dood, die hijzelf heel duidelijk 
voelde naderen. Hij was moegestreden . 
In onze droefheid om zijn heengaan komt in ons een 
dankbaar gevoel naar boven voor de jaren dat we 
samen vreugde en verdriet hebben mogen delen. Hij 
was een man die recht door zee ging . Al stond hij 
nooit vooraan, toch was hij steeds waar hij zijn 
moest. Hij kon heel goed omgaan met vrienden en 
collega's . We weten dat hij eigen l ijk alleen maar 
vrienden had en dat hij hield van plezier en gezel 
ligheid . Hij was een optimistisch man. Voor ons 
was hij een zorgzame en I iefdevol Ie man en papa, 
die we erg zul len missen. 

Toen 2½ jaar geleden zijn ziekte zich openbaard e, 
heeft hij er al les aan gedaan om weer beter te 
worden en bij zijn gezin te blijven. Daarvoor cijferde 
hij zich helemaal weg . Al hadden de doktoren hem 
opgegeven, hij bleef de moed erin houcen en hopen 
dat hij beter zou worden . Volgens hemzelf mocht hij 
niet opgeven omwil le van zijn gezin. Hij wilde voor 
ons blijven zorgen . De laatste dagen had hij zich 
helemaal overgegeven; hij voelde dat het niet meer 
ging . Maar hij vertrouwde erop dat hij , ook al was 
hij gestorven , toch nog op ons kon neerzien en 
voor ons kon blijven zcrgen. 
Hij heeft geleefd vanuit een sterk geloof en hij had 
veel vertrouwen in Maria , de moeder van alle gelo
vigen. In zijn moei l ijkq strijd heeft hij veel gebeden 
en daardoor de krach t gevonden om te leven en te 
sterven voor zijn gezin . Hierin is hij voor ons eP.n 
groot voorbeeld . Zijn wens om thuis te sterven is 
ver•,uld. Wij ge loven dat hij, verlost uit zijn lijden, 
zijn plaats heeft gekregen bij God , die hem zal 
belonen voor al het mooie en goede in zijn leven 
en dat hij juist daar een goede voorspreker voor 
ons zal blijven. 

Papa, bedankt en leef voor altijd ge lukkig bij God . 

Wij willen graag dank zeggen aan allen die met ons 

meegeleefd hebben tijdens de ziekte en het over

lijden van mijn man en onze papa . 

MINIE PELLE-KLAVER 

MARC EN ADÈLE 


