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Een dankbare herinnering aan 

BERTrs rEELEX 

GIJsbertus werd gPboren te Elden op 15 
juni 1887. Trad ook daar kerkelijk in hel 

huwelijk 11 februari 1920 met 

Jacoba Aleida van Wely 

Uit hun huwelijk werden 9 kinderen ge
boren. Gesterkt door bet Sacrament van 
dl' Zieken, overleed hij In het verpfe('g
tehuis "Rcgina Pacis" te Arnhem 1 juli 
1978, Wij vierden dat zijn en onze. toe
komst veilig is in Gods handen tlJden.'I 
de Eucharlgtlc voor zijn Uitvaart in de 
Lukaskerk 5 juli d.a.v., waarna we hem -
hoopvol uitûend naar de verrij~nis In 
Christus - ter ruste hebben gelegd op het 
r.k. kerkhof te Elden. 

Jezus zei: "Ik ben de weg. de waarheid 
en het teven. Niemand komt tot de Vader 
tenzij door l\tij". 

(Joh. XIV, 6). 
In zijn geboortedorp stond hij bekend als 
voerman. Van de vroege ochtend tot de 
late avond was hij onderweg. In zijn 
tijd kende hij de weg om van alles en 
nog wat van de ene plaats naar de andere 
te leiden. 
Als vader van zijn gezin was hij het, die 
door zijn voorbeeld ons door bet teven 
leidde, ons de weg wees om met elkaar 
gelukkig te worden, opdat wij onze plaats 
In de maatschappij zouden vinden. Veel 

heeft hij voor ons over gehad en in zo
verre de tijd hem dat toeliet stond hij 
voor ons klaar. 
Wat hij voor ons kon betekenen, was hem 
mogelijk door de nabijheid van zijn 
vrouw. met wie hij ruim 58 jaar vreugde 
en verdriet gedeeld heeft en met wie hij 
een gelukkig gezin wist te vonnen. 
Hij stond open voor zijn medemens. leef
de met hen mee door zijn warme belang
stelling. Vaak wist hij door zijn humoris
tische opmerkingen van veel omstandig
heden de betrekkelijkheid te doen inzien. 
In zijn diep godsdienstige beleving is hij 
ons voorgegaan op de weg naar de Vader. 
IntPns vertrouwde hij op God, Die ons 
leven ten goede leidt. 
Met dankbaarheid voor alles wat hij in 
zijn lange leven heeft mogen beleven. zag 
hij op zijn levensweg terug. Wij kunnen 
op zijn leven verder bouwen. We zijn 
hem daar dankbaar voor en vragen God. 
dat Hij hem voor altijd zijn nabijheid 
mag schenkPn. 

Voor uw welgemeend medel1>ven, onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man en onze goede vader en opa, betuig 
Ik U - ook namens mijn kinderen en 
kleinkinderen . onze hartelUke dank. 

6842 AS Elden 
Tappisstraat 4. 

J. A. Peelen.van Wely. 


