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Dankbaar denken we terug aan 

Jacobus POLFLIET 
echtgenoot van 

Eulalie van QUAILLE 

geboren te Terhole op 11 februari 1889, over
leed hij, na het ontvangen van het sacrament 
van de zieken, op 8 augustus 1971 in het R.K. 
Liduinaziekenhuis te Hulst. 11 Augustus d.a.v. 
werd hij begraven op het R.K. kerkhof te Ter
hole. 

Hij had graag mensen om zich heen, aan wie 
hij kon vertellen en naar wie hij kon luisteren. 
En het was verkwikkend om hem te bezoeken: 
met zijn groot gevoel voor humor wist hij 
juist de betrekkelijke dingen aan te wijzen, 
dingen waar zoveel mensen zich onnodig zor
gen om maken. Maar eerlijk was hij evenzeer, 
tegenover anderen en zichzelf : zijn mening 
camoufleerde hij niet achter een omhaal van 
woorden. 

Veel christelijks vinden wij In zijn leven terug : 
zijn medemenselijkheid, zijn gevoel voor het 
betrekkelijke, zijn eerlijkheid

1
de gelukkige har

monie waarin hij met en voor zijn vrouw leef
de. Niet haar overbezorgde zuster Martha, 

maar... Maria, die aan de voeten van Jezus 
zat te luisteren en te praten, werd door Chris
tus geprezen : ·Zij heeft het beste deel uit
verkoren•. 
Wij mogen er in geloof zeker van zijn, dat 
God, die •harten en nieren doorgrondt• en alle 
menselijke bedoelingen kent, de overledene 
bij Zich heeft opgenomen, blijvend, in alle ge
luk dat maar mogelijk is. En daarom durven 
wij bidden : 
•God, niets, van wat U in het leven hebt ge
roepen, wilt u verloren laten gaan. U houdt 
Zich aan Uw belofte, U bent trouw aan Uw 
eens gegeven woord. Daarom bidden wij U 
voor uw dienaar Jacobus Polfliet om verge
ving voor alle tekortkomingen, waaraan geen 
mens ontkomt. Geef hem het beste deel, dat 
U aan ieder van ons wilt schenken : rust, 
vrede, geluk en blijvend leven bij U. Amen.• 
Onze Vader Wees Gegroet 
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Aan allen. die met ons hebben meegeleefd in 
de dagen van ziekte, overl ijden en begrafenis 
van onze dierbare overledene, zeggen wij bij 
deze onze oprechte dank. 

Familie POLFLIET. 
Familie van OUAILLE. 


