


Wij denken met veel liefde en warmte terug aan 
onze lieve man en papa, 

Patrick Mejjerink 

Liefdevol, eenvoud, genieten en positief 
Humor en als man en papa super/iet. .. 

Je hebt gevochten, je erdoor heengeslagen 
Intens genoten van ons, de mooie momenten en dagen 

Patrick werd geboren op 17 augustus 1977 en groeide op 
in Losser samen met je ouders en twee broers. Je bent al
tijd gek geweest met je ouders en broers en later ook met 
de gezinnen van je broers en de kinderen die zij kregen. 
Er kon altijd een knuffel, liedje of een stoeipartij af voor je 
dochters, neefjes en nichtje. Ook waren je schoonouders 
belangrijk voor je. 
Patrick was als kind al een ondernemende jongen, hij 
was altijd bezig en veel buiten. Na zijn basisschooltijd 
ging Patrick leren en werken als timmerman, het vak 
waar zijn hart lag. Twaalf jaar geleden schoolde je je om 
naar chauffeur door lichamelijke klachten. Patrick genoot 
van de vrijheid en het rijden op de weg en je was er trots 
op dat je bier vervoerde voor de Grolsch, je favoriete 
biertje ... Je koos ervoor om vroeg te beginnen om toch 
met het avondeten weer bij je gezin te zijn. Dat stond altijd 
op nummer één. Sinds de zomer van 1996 was Patrick 
samen met mij, Judith. We hebben het altijd fijn gehad, 
vulden elkaar goed aan. Je kon mij altijd goed met beide 
benen weer op de grond zetten met je nuchterheid en niet 
te moeilijk denken. Hoogtepunten uitje leven waren onze 
trouwdag en de geboorte van je beide dochters Lieke en 
Renske, je grootste trots. Er werd altijd tijd gemaakt om 
met je "hompies" te spelen, oefenen voor school en gek te 
kunnen doen of grote bommetjes te maken in het zwem
bad ... Je was een papa om trots op te zijn! 

Patrick genoot van mensen om zich heen. Je kameraden 
waren erg belangrijk voor je. Toen je nog volleybalde zijn 
er in je team van toen vriendschappen voor het leven be
gonnen. Onder je kameraden stond je bekend als "Spie
ker", als gangmaker ... iemand die gemist werd als hij er 
niet bij was. Samen genoten jullie van avonden uit, samen 
kaarten, vakanties en de jaarlijkse kameradenweekenden. 
Vrienden bij lief en leed maar ook bij leed en lief .. 

Met name de laatste anderhalf jaar sinds je wist dat je 
ongeneeslijk ziek was werd jij, en werden wij, ons nog 
meer bewust van het genieten van de kleine dingen ... Je 
hebt samen met ons heel veel mooie, bijzondere momen
ten gehad, gemaakt, maar ook gepakt. Noott klagend en 
alle mogelijke behandelingen ondergaand, heb je alles 
uit het leven gehaald wat erin zat. Wat een vechtlust, wat 
een kanjer was jij. Wat hebben we het fijn gehad samen 
en wat heb je ons mooie en waardevolle herinneringen 
kunnen geven ... Zoals de laatste maand nog het nachtje 
aan zee voor mij en toch nog een nacht in de caravan 
voor je meiden ... puur op wilskracht... Helaas heb jij ons en 
hebben wij jou op 30 april 2014 los moeten laten en heb 
je het gevecht niet kunnen winnen.. We houden van je 
en gaan je missen. Maar wat zijn we trots op je! 
Dag allerliefste Pet en Papsoe ... 

Als herinnering voor zijn dochters is er de mogelijkheid 
om een persoonlijke wens of gedachte te sturen naar 
liekeenrenske@gmail.com 

Wij bedanken iedereen voor het medeleven tijdens Patrick 
zijn ziek1e en na zijn overlijden. Het is fijn te weten dat er 
zoveel aan hem en aan ons gedacht is op welke manier 
dan ook .. 

Judith, Lieke & Renske 


