
In dankbare he'lnnenng aan 

Anna Geertruida Cecilia Meijer 

echtgenote van 
Theodon;s Mana H1llen. 

Zij werd geboren op 29 januari 1926 
en overleed na een lang ziekbed, 

meermalen gesterkt en getroost door het 
H. Sacrament der Ziekenzalving, 

op 8 augustus 2000 thuis te Enschede. 
De H. Eucharistie bij haar uitvaart 

werd gevierd in de Goede Herderkerk 
te Enschede op 11 augustus. 

waarna de crematie volgde te Usselo. 

Bijna een halve eeuw is Hanny Meijer zeer 
gelukkig gehuwd geweest met Theo Hillen. 
Toen hun huwelijk kinderloos bleef. mochten 
ZIJ zichzelf tot vervangende ouders maken 
van vier pleegkinderen, die bij hen vele jaren 
een gelukkige levenstijd hebben gehad. Met 
hen bleef een 1 efdevolle verbondenheid 
bestaan. 
De zorgende aandacht en betrokkenheid van 
Hanny gingen ook uit naar de vele verant
woordelijke taken, die haar man in de loop 
der jaren te vervullen kreeg bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Zij was voor hem 
de thuisbasis, ook en juist wanneer hij over 

geheel Nederland en vaak daarbuiten zijn 
taken, ook op hoog niveau, moest volbren
gen. 
Wat haar bijzonder kenmerkte was haar 
meeleven met de liturgie in haar parochie
kerken. as lid van het Ludgeruskoor te 
Hengelo en van het Karmelkoor te 
Enschede. Zij zong graag en met overgave 
haar sopraanpartij. Gedurende de vele jaren 
dat zij met haar man tegenover de ingang 
van de Goede Herderkerk woonde. kon zij 
meeleven met alle vreugdevolle en verdrie· 
t1ge gebeurtenissen in en rond deze kerk. 
Groot was haar devotie tot de Moeder Gods 
Maria en tot de Zalige Titus Brandsma: zij 
waren voor haar de voorsprekers bij Jezus 
Christus, de Goede Herder. 
Haar levensweg werd smartelijk in een lang
durig ziek-zijn: ZiJ verlangde naar de voltooi
ing en is heel rustig gestorven. 

Moge zij nu leven voor altiJd in Gods 
Vaderhuis. 

Van harte wil ik allen danken die tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Hanny met 
ons meegeleefd hebben. 

Uit aller naam. 
Theo M. Hillen. 


