
In dankbare herinnering aan 

HENRIKA GERTRUIDA PAUUNA BUSCH 

(oma Paula) 

weduwevan 
Albertus Johannes Theodorus Meijerink. 

Zij werd geboren op 13 apri11913 
te Rhe1ne (Dià.) en overleed, gesterkt door 
het H. Sacrament der Zieken, te Enschede 

op 18 mel1993. 
Na een Euchalistieviering op 21 mei d.o.v. 
in de St. Jankerk hebben we haar begeleid 

naar het crematorium te Usselo. 

Haar leven speelde zich voornamelijk af bin
nen de vertrouwde grenzen van een kleine 
groep mensen, vooral naaste familie, kin
aeren en kleinkinderen. 
Ondanks de last van een minder gelukkige 

ë
·eugd, heeft ze in haar huwelijkhdal bijna 48 
aar mocht duren, samen met aar man en 
inderen vele blijde momenten gekend. Ze 

was met weinig tevreden. 

Nadat vader, die haar vele jaren krachtig had 
gesteund, 6 laar geleden overleed, viel het 
reven haar steedS zwaarder. Daarbij kwam 
dat ze, door een hersenbloeding nog maar 
heel moeilijk kon Jopen, terwijlnet fletsen, 
haar grootste hobby, helemaal niet meer 
ging. 
Onàanks dat ze altijd moeite had haar ge
voelens te tonen, werd duidelijk dat ze zfch 
eenzaam voelde. Regelmatig bezoek van 
kinderen en kleinkinderen, waarnaar ze altijd 
uitkeek, kon dat niet veranderen. Toch wilde 
ze zelfstandig blijven wonen en uiteindelijk 
heeft ze dat ook volgehouden, tot precies op 
haar tachtigste verjaardag. nadat we die nog 
gezamenlijk, op tweede- paasdag bil haar 
tlluls konden vieren werd ze In het zleken
huis opgenomen. Al snel werd duidelijk dat 
ze niet meer beter zou worden en dat die 
ve~aardag waarvan ze zelf zei: "als ik dat 
nog mag bëleven", feltelijk het afscheids
feest was geweest. 
We zijn GOd dankbaar dat moeder een lang
durige lijdensweg bespaard is gebleven. Wij 
geloven dat Hij, een Gódvan leven, voor haar 
een plaats heéft bereid in Zijn licht en geluk. 

We zijn u erg dankbaar dat u met ons hebt 
meegeleefd fljdens de ziekte en na het over
lijden van onze moeder en oma 

Kinderen en kleinkinderen. 


