


Dankbaar gedenken wij her leven van 

Harry Meijer 
echtgenoot van Truus Zoonrjcs 

Hij werd geboren op 27 juli 1939 re Fleringen. Gesterkt 
door het H. Sacrament van de Zieken is hij op 14 sep
tember 1997 in her Twenreborg ziekenhuis re Almelo 
overleden. Tijdens zijn gezongen uitvaart in de 
parochiekerk van het Onbevlekt Han van Maria re 
Fleringen hebben we afscheid van hem genomen, waar
na we hem te ruste hebben gelegd op her parochiële 
kerkhof aldaar. 

Voor ons veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van 
mijn lieve man, onze goede broer, zwager en fijne oom. 
Aan de Purmansweg werd Harry geboren en hij groeide 
op in hun gezin, samen mee zijn rwee broers Gerrie en 
Jan en zijn zus Truus. Na zijn lagere school en land
bouw onderwijs werkte hij thuis op hun boerderijtje. 
Daarnaast had hij vijf jaar een mclkrit, waardoor hij veel 
mensen leerde kennen. In 196 I ging hij aan her werk 
bij Jonge Poerink in Borne. Hij leerde zijn vrouw Truus 
kennen en in mei 1970 trouwden zij. Zij gingen inwo
nen bij de ouders van Harry. Zij hadden een heel geluk
kig huwelijk, waarin zij op waardige wijze zorg hadden 
voor de ouders Meijer, die tot hun levenseinde in hun 
vertrouwde omgeving konden wonen. Van hun huis 
hebben Harry en Truus een echt thuis weren re maken, 
waar veel mensen wdkom waren en waar ook kinderen 
heel graag kwamen. Naast zijn werk in de fabriek was 
Harry toch boer in hart en nieren. 

Moeilijk was het ook voor hem coen hij vanwege ernsti
ge rugklachten in 1985 her melkvee niet kon aanhou
den. Toch bleef zijn interesse voor de agrarische secrnr 
levend. Hij hield van dieren en daarom zagen we steeds 
meer kleinvee rond hun huis en Harry vond het fijn om 
met kinderen naar de geitjes, de pony en de konijnen cc 
gaan. Zijn werk in Borne mocht hij nog maar voor 
halve dagen doen. Als hobby had hij zijn duiven en hij 
was lid van de Luchtbode re Oldenzaal. Ook heeft hij 
zich vanaf de oprichting in 1984 ingez.cc voor de 
bescherming van weidevogels. In Fleringen was hij hier
voor altijd de coördinator en de laatste jaren ook voor 
Deurningen. In mei 1995 vierden Harry en Truus mer 
familie, buren en bekenden hun 25-jarig huwelijksfeest, 
waarop zij m et vreugde en dankbaarheid terug zagen. 
Door zijn sterven zullen wij zijn vertrouwde gezicht aan 
de Putmansweg missen. En allen die hem gekend heb
ben z.ullen hem herinneren als een goedhartig man, met 
altijd een woord, een biik een gebaar. die er allereerst 
was voor zijn vrouw Truus, maar die ook begaan was 
met mensen en alles war leefde om hem heen. 
Moge God hem belonen vooral zijn goedheid en ons de 
krachr geven om met dit verlies verder te leven. 
Harry bedank,! 

Voor uw blijken van medeleven op welke wijz.e dan ook 
tijdens zijn ziekzijn en na her overlijden van mijn lieve 
man zeg ik u oprecht dank. 

T ruus Meijer - Zoontjes 
Fleringen, 19 september 1997 
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