
Ter dankbare herinnering aan 

Hermanus Antonius 
olde Meierink 

echtgenoot van 
Maria Hendrika Kienhorst. 

Hij is 10 november 1923 te Losser ge. 
boren. Gesterkt door de zalving der 
zieken overleed hij vrij onverwacht op 
29 augustus 1985 te Enschede. 
Wij legden hem 2 september 1985 te 
ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Bijna vijf ,en,dertig jaar was hij mijn 
lieve man met wie ik de vreugde in het 
leven heb beleefd en met wie ik de 
zorgvolle en soms moeilijke momenten 
heb gedeeld. 
Onze vader heeft ons van klein af ge . 
leid naar een gelukkige toekomst door 
zijn zorgzaamheid en door zijn voor
beeldige levenswijze. 
Zijn vreugde en trots was Ester, zijn 
kleindochter. 
Uit dit blij samenzijn is onze onverge . 
telijke man en vader en opa op een 
te vroege leeftijd na een betrekkelijk 
korte tijd van ziek.zijn heengegaan. 
Wij zullen hem missen om zijn toege. 
wijde liefde en om zijn degelijke wijze 
van leven. 

Naast zijn aandacht voor het gezin 
ging zijn belangstelling uit naar de voet
bal, maar vooral genoot hij van de 
schoonheid van de natuur. Zo verheug
de hij zich op een mooie vacantie. 
Het is er helaas niet meer van geko
men . . . . integendeel, zijn grote reis 
ging naar zijn God en Heer. Deze stond 
hem aan zijn deur op te wachten met 
de woorden: ,.Goede en getrouwe knecht 
kom binnen in mijn vreuçde". 
Dankbaar zullen wij de vele mooie er
varingen, die hij ons heeft gegeven, be
waren in ons hart . 
Wij bidden: ,.Heer God, neem uw die
naar op in uw woning en maak ons 
sterk in onze moeilijke uren." 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven betoond na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 

M. H. olde Meierink- Kienhorst 
Zela en Johan 
Ester 
Willie en Yvonne 




