
Moge deze kleine herinnering U doen bidden vo,:,r 

Bernardina Wilhelmina Grashof 

èchtgenoce van Johannes Gradus Meijners 
Moeder van t1arianne en Jos 

Zij we rd geboren op 22 november 1920 te Losser, 
en overleed op 29 december 1969 te Ensched e. 

Op 2 januari 1970 hebben wij haar te rusto gelegd 
op het r.k .kerkho(, Gronausesuaat te Enschéde. 

Een zeer bezorgde vrouw en een goede en lieve 
moeder is heel plotseling uic ons midden weggeno· 
men . Een verkeers-ongeval, ve rschrikke lijk en niet 
te beschrijven, bracht d it mooie gezin in d ie pe 
droefheid en in de pa rochie·gemeenschap 'n grote 
verslagenheid . 
Goede Vader in de hemel, hoezeer hebe U ons 
allen toch beproefd 1 
Zij was zo bezorgd. Ze werkte van de morgen coc 
dE. avond en de gaven van haar hare heeft zij zo 

kwistig en rijkel ijk uitgedeeld en om nooit ce ver
geten : ,o belangeloos. 
Naast haar moec!erlijke taak in haar gezin, vond zij 
ruimte en tijd voo r haar omgeving. In het dames •koor 
zong ,ij Gods lof en de kerk op de Velve waar •e 
graag vertoefde om tê bidden, maakte zij mee vele 
andere mooi en schoon. Haar goedhe id ging uit 
naar de bejaarden en naar ve le ande re en zo was 
haar leven vruchtbaar voor ons all e n en reeds rijp 
voor de he mel. 

Moge dit alles ons troosten : voor haar man en 
kindere n is z ij een lieve vrouw en moeder geweest 
en voor onze parochie-gemeenschap een schat van 
een mens, vol zorg e n toewijding. 
Bidden w ij voor haar zielerust en om kracht en 
troost voor haar gezin. 
Goede Vader, wij da nken U voor dit kostbare en 
mooie voorbe~ld . 

Mijn Jezus. barmhartigheid 
Onu Vader-Wees Gegroet 

Voor uw vele blijken van medeleven, ondervonden 
bij het zo plotselinge overlij den van mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame moeder, zeggen wij U 
onze oprechte dank . 

Familie Meij ners 

Enschede, 2 januari 1970. 




