
Gedenken we dankbaar 

JAN GRIEMINK 
weduwnaar van 

LAMBERTHA MEIJERINK 

Hij werd geboren te Sleen(Dr.) op 
24 februari 1908. Hij overleed. onver 

wacht. op Zondag 29 januari 1984. 
bijna 76 jaar oud. De uitvaartdienst 

had plaats in de St.Jozefkerk te 
Enschede op donderdag 2 februari 

waarna begrafenis op het r.k.kerkhof 
aldaar. 

Zijn jeugd-lijden in Drente waren hard 
velen moesten. amper van school. al 
meehelpen de kost te verdienen in 't 
veen. Zo ook h11. - In 1947 kwam hij 
naar Enschede. waar hij jarenlang 
werkte voor zijn vrouw. die hij in 1969 
verloor. en voor zijn negen kinderen. 

.Kenmerk~nd was, dat hij geen ver
driet kon zien. - Dan stond hij direct 
klaar om te helpen. Er was 'n sterke 
fami lieband: regelmatig zochten hij en 
zijn kinderen elkaar op. - Zo bleef hij 
tot aan zijn dood de bindende figuur. 

Trots was hij op zijn vele kleinkinde
ren en achterkleinkinderen. 

Zijn grote hobby was het bezoeken 
van markten in de omgeving. maar ook 
verder weg. - Dan genoot hij van de 
autoritten. Zo zou hij a.s. Zondag nog 
naar België gaan. 

Dat heeft niet meer zo mogen zijn. 
Onverwacht werd hij door God geroe
pen. Op het feest van Maria Lichtmis 
hebben we hem uitgeleide gedaan, 
indachtig het woord van de oude 
Simeon, toen deze de kleine Jezus in 
zijn armen hield: " Nu laat Gij, Heer. 
Uw dienaar gaan in vrede. Want mijn 
ogen hebben Uw heil aanschouwd. dat 
Gij voor alle volken hebt bereid." 

(Lukas 2.29en30) 
We mogen er van overtuigd zijn. dat 

hij Gods vrede is binnengegaan en nu 
blijvend samen mag zijn met de verre
zen Heer. zijn Heiland. 
Blijven we zijn goedheid indachtig! 

Langs deze weg danken we U harte
lijk voor uw meeleven na 't overlijden 
en tijdens de uitvaartdienst van onze 
vader en opa. 

Zijn kinderen en kleinkinderen 


