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Een dankbare en een blijvende herinnering aan 

Fiene Meijerink-Hulskotte 

die op 27 maart 1940 geboren werd in Oene· 
kamp. Ze was gehuwd met 

BERNARD MEIJERINK. 

Na een ernstige ziekte overleed zij thuis op 15 juli 
1994. We hebben haar op 20 juli, na een Eucha· 
ristievienng in de St. Martinuskerk te Losser, 
naar het crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van deze vrouw, 
van Fîene, doen we dat met veel respect voor 
haar leven. 
Ze was een zorgzame vrouw en moeder en een 
lieve oma voor Lysanne. 
Zo verzorgde ze ook haar moeder met heel veel 
liefde, de laatste jaren van haar leven. Ze hield 
ook veel van kleine kinderen, waar ze graag op· 
paste. 

Moeder was een levenslustige vrouw, die er 
graag op uit ging om te winkelen, te wandelen of 
te fietsen. Ze genoot ook van vakanties. Vooral 
het strand trok haar. Daar kwam ze tot rust en 
vond weer nieuwe kracht. 
Zo had ze nog heel veel plannen voor de toe· 
komst. 
Het is moeilijk te accepteren dat juist z11 getrof· 
fen werd door een ongeneeslijke ziekte. Ze vond 
gezondheid zo belangrijk en ze gaf ook anderen 
graag goede tips. 
Haar gezin wist ze met veel zorg te leiden en ze 
nam, als het nodig was, ook beslissingen. 
Ze had een goede band met haar familie en 
schoonfamilie. 
Op haar eigen wijze verwerkte ze vreugde en 
verdriet. Het geloof had in haar leven een be
langrijke plaats. 
Verdriet vervult ons bij dit zo vroege afscheid, 
maar we zullen haar blijven herinneren zoals ze 
was. 
Fiene, moeder, oma bedankt voor alles. 
Rust nu bij God, in Zijn Liefde en Zijn Vrede! 

We zijn U dankbaar voor uw medeleven, be· 
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma. 

B J. MEIJERINK 
Kinderen en kleinkind 


