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Wil in uw gebed gedenken 

HENDRIKUS JOHANNES ANTONIUS 

PELSTER 

weduwnaar van 

Johanna Maria Lelifeld 

Hij werd geboren op 6 september 1901 te Deur
ningen, alwaar hij, nog gesterkt door het Sacra
men t van de Ziekenzalv ing , plotseling overleed 
op 10 maart 1983. Hij werd begraven op het 
parochiële kerkhof te Deurningen op 14 maart 
1983. 

Hij is gestorven zoals hij altijd verlangd had te 
mogen sterven : ineens - en daarop had hij zich 
ook voorbereid. Maar, hoe ongeduldig hij ook 
kon zijn, toch zou hij een langdurig ziekbed , als 
God hem dat gevraagd zou hebben, gelovig en 
vol vertrouwen hebben aanvaard: met bewon
dering immers kunnen we terugdenken aan 
zijn verblijf in het ziekenhuis, toen hem op ho
ge leeftijd een ongeluk was overkomen , aan de 
enorme wilskracht die hem letterl ijk weer op de 
been hielp ên aan - dat was min of meer zijn ge
heim - zijn voortdurend gebed. 

Hij heeft in zijn lange leven wel zoveel meege
maakt en aan beproevingen gekend, dat hij in 
alle oprechtheid met de Kerk, die hem lief was, 
kon bidden: .,God, Beschermer van allen die op 
U vertrouwen, zonder U bestaat er niets wat 
waarde heeft of heilig is, Schenk ons uw barm
hartigheid in overvloed en laat ons, onder uw 
leiding, het goede in dit leven zo gebruiken, dat 
wij ons nu reeds hechten aan wat eeuwig blijft," 
( Gebed op de 17-de zondag door het jaer .) 
Maria, heb dank voor al je goede zorgen en be
zorgdheid. Kinderen, kleinkinderen en achter
kleinkinderen, ik was gek met jullie allemaal : 
bl ijft leven in het geloof waarin ik altijd troost 
vond. En schrijft op mijn bidprentje in elk ge
val : 

.. Hij heeft naar waarheid genoten." 

H. Theresia van Lisieux, wees zijn voorspreek
ster. 

Voor uw bewijzen van deelneming na het over
lijden van onze vader, groot- en overgrootvader 
en broer, danken wij u hartelijk . 

Kinderen, klein- en achterklein
k inderen. 
J.G. Pelster. 


