
Je leefde dichtbij je gezin en de natuur. 
" Je vocht tot het laatste uur. 

Dankbaar en liefdevol 
willen wij blijven denken aan 

BERNARDUS HERMANUS MEUEruNK 

echtgenoot van Maria Johanna Kalter. 
Hij werd geboren op 14 augustus 1928 

te Lonneker en is op 21 december 1997 
te Enschede overleden. 

In 1928 is hij geboren op de boerderij aan de 
Haagsebosweg waar hij zijn hele leven heeft ge
woond en gewerkt. Hij was een krachtige en ge
lovige man die altijd de positieve dingen in het 
leven wilde zien. Hij stond voor iedereen klaar. 
Familie , buren en kennissen konden een beroep 
op hem doen, niks was hem te veel. In 1964 
trouwde hij met moeder. Samen droegen ze de 
zorg voor zijn moeder, broer en zus en hun vier 
kinderen die ze samen mochten krijgen. ieder
een was altijd welkom. Hij was gelukkig en tevre
den als de familie bij elkaar was. 
Samen met zijn vrouw en kinderen heeft hij ja
renlang erg hard gewerkt op de boerderij . Het 
werk op de boerderij en alles wat daarbij kwam 
was z'n lust en z'n leven. Hij was er erg mee in
genomen dat zijn zoon de boerderij voortzette. 
Ook in het sociale leven was hij actief. Hij was 
mede-oprichter van de Boerenleenbank te Lon-

neker. Ook ging hij ruim 40 jaar lang trouw naar 
de Gerardus Processie in Overdinkel. 
Zijn zorg ging allereerst uit naar zijn vrouw en 
kinderen . De kleinkinderen , Rowin en Anne, ga
ven hem veel voldoening. Hij heeft heel wat uren 
met Rowin op de trekker doorgebracht. In de zo
mer van 1996 werd hij ziek. Hoe ernstig het ook 
was, hij bleef goede moed houden. Het was voor 
iemand die graag praatte niet gemakkelijk om 
zich niet meer volledig te kunnen verwoorden. 
Toch heeft hij er zich wonderbaarlijk dapper 
doorheen geslagen! Het was voor iedereen een 
enorme tegenvaller toen de ziekte zich in 
november j.l. opnieuw openbaarde. Zijn vrouw en 
kinderen gingen dagelijks naar Amsterdam en 
deden alles wat ze konden doen voor hem, in 
deze zo moeilijke dagen. Hier was hij hen erg 
dankbaar voor. Hij vond het ook erg mooi dat hij 
op 18 december de huwelijksviering van Ben en 
Judith nog heeft kunnen meemaken via de tele
foon. 
Pa , je hebt veel voor ons betekend. Wij bewaren 
daar een dankbare herinnering aan. 

Moge hij nu zijn bij de verrezen Heer. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en na 
zijn overlijden willen wij u heel hartelijk bedan
ken . 

M. Meijerink - Kalter 
Kinderen en kleinkinderen 
Hendrik 


