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Een fijne en dankbare herinnering aan 

WILLIE MEIJERINK 

Wilhelmus Bernardus 

echtgenoot van Marietje Meijerink - Keujer. 

Willie werd geboren op 6 januari 1938 te Lonneker 
Na een leven vol liefde en zorg voor velen is hij 

plotseling overleden in het ziekenhuis te Enschede 
op 3 november 2000. 

We hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens de 
Eucharistieviering ten afscheid in de parochiekerk van 
Glanerbrug, waarna we hem hebben begeleid naar ziJn 

laatste rustplaats op het kerkhof. 

Al vanaf zijn huwelijk met Marietje, 33 jaar geleden, 
woonde Willie aan de Glanerbrugstraat. Hier groeiden 
zijn 4 dochters op en hier voelde hiJ zich thuis. Hij vond 
het fijn buitenaf te kunnen wonen en genoot van de 
ruimte en de vrijheid. Als keuterboertJe had hij plezier in 
zijn tuin en zijn dieren: schapen, duiven, honden en 
konijnen 

43 Jaar heeft hij gewerkt bij ijzergieterij Sanders. Hij was 
goed in zijn vak en had er ook plezier in. Je zou kunnen 
zeggen dat zijn werk zijn hobby was geworden. Na zijn 
VUT, nu 3 ½ jaar geleden, kon hij op zijn draaibank thuis 
nog heel wat van zijn talenten en energie kwijt. 
HiJ genoot van zijn vrije tijd en trok er regelmatig, op de 
nieuwe fietsen, met Marietje op uit. 

Zijn gezin was zijn grote trots. Hij was blij dat het met zijn 
dochters zo goed ging en maakte altijd tijd voor hen vrij. 
Als ze bij hem kwamen, met problemen of andere zaken, 
dan liet hiJ zijn werk voor wat het was en maakte tijd voor 
een goed gesprek Hij stond op een optimistische en 
positieve manier in het leven en wist altijd goede advie
zen te geven. Dat zullen we zeker missen. HiJ was ook 
ontzettend gek met zijn kleinkinderen. Hij was dan ook 
meestal drukker met hen dan met zichzelf. Daarom zijn 
we ook blij dat hij zijn Jongste kleinzoon heeft mogen 
zien 

Velen zullen zich Willie herinneren als een bijzonder 
sociaal man. Altijd stond hij voor anderen klaar en je 
deed nooit tevergeefs een beroep op hem. Hij vond het 
zelfs fijn als mensen hem vroegen te helpen en maakte 
tijd voor hen vrij. 

Daags na Allerzielen, de dag waarop we de overledenen 
gedenken, is hij volkomen plotseling uit ons midden weg
gerukt. We kunnen het nog steeds niet begrijpen, zo 
levenslustig en opgewekt als hij was. Ondanks alle ver
driet vertrouwen we er op dat hij een plek heeft gevon
den waar hiJ gelukkig mag zijn, een plek ook waar hij 
weer samen zal zijn met zijn overleden familieleden, en 
vanwaar hij ons in het oog houdt. 

Willie, pa, rust in vrede! 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de afgelopen 
dagen willen we u heel hartelijk bedanken. Het betekent 
veel voor ons te weten dat we niet alleen staan in ons 
verdriet 

Marietje Meijerink - KeuJer 
Kinderen en kleinkinderen 


