
t 
Wij geden ken in ons gebed 

GERHARDUS HENDRIKUS 
MEIJERINK 

echtge noot van 

MARIA JOHA~NA SOMBEKKE 

Hij werd gebo ren te Losser op 4 maa rt 1887. Hij 
overleed 1c Losse r 12 nov, 1964 na voo rzien te zijn 
van de H. Sacra men ten de r zieken. O p 16 nov . heb-

ben we i ij n li chaam te ru s te gelegd op he t 
r.k. kt: rkhof te Losser . 

In bl ijde overg3ve aan God is vade r van ons h een . 
gegaa n. Tevreden gi ng hij in al le eenvoud zijn weg 
doo r het leven. H ard heeft hij gewe rk t voor de zij
nen. Al tijd w<1s hij bez ig, voor ru ::i t gun de hij zic h 
weinig 1ijd, Het wet k op de boerderij bracht hem 
steeds in conrnct mei G od, de H eer va n de oogst. vfin 
Wie de la ndbouwtr zic h dagelijks afhankd ij k voelt. 
M~t ee n groo t ge loof en een diepe god,:d1ens1zin is 
h ij on s steeds voorgegaan. Nu heeh de H eer \'un de 
oogst hem geroepen en h ij was bt're id. Gro te r dan 
o nze droefheid is dan ook on:ze dankbaarheid voor 
alles wa r vader voor o ns heeft beteken d. 

D ie rba re vrou w en kinderen. ik ben dankbnar voo r 
Hl die gel ukkige jaren die we samen mochten zijn . Ik 
ben jull ie dankb..:a r voo r de liefde en zorg waa rmee 
ge mij o mrin.:.:d hebt, bijzonder in m ij n laat ste levens
dagen. 1oen ik voelde da t ik n iet mee r kon . 

Ik weet dat ge mij in u w gebed niet zu lt vergelen 
opda t wc eens e lkaar terugz ien in het eeu wig Ko
n inkri jk van G od . 

A· Th . Roeloffzen , koster. Losser 

Druk: de Longe. Los ser 


