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In dierbare herinnerinq aan 

BERNARDUS ANTONIUS MEIJER 

echtgenoot 

Anna Maria Brookhuis 

Hij werd geboren te Groot Agelo op 13 juli 
1900 Na gesterkt te zun door het H. Sacra
ment der Zieken overleed hij op 28 aug. 
1983 te Groot Agelo. Wij legden hem eer 
rusce op het r.k. kerl..hof te Ootmarsum op 

2 september d.a v. 

Vader, altijd zorgzaam en vol ijver voor zijn 
gezin, heeft heel zijn leven, tot zijn krach· 
ten dit toelieten, hard gewerkt. HU was 
een m.m van weinig woorden en wijs In 
zijn besluiten. 
Vader en moeder samen hebben moeilijke 
tijden gekend, maar hij handelde vanuir 
een onverwoestbaar geloof in Jezus Maria 
en Jozef: .DE HEILIGE FAMILIE" . 
Voor moeder was hij een trouwe en zorg
zame echtgenoot en een fijne vader voor 
de kinderen. Hij heeft zich volledig ingezet 
voor 1ijn gezin en bedrijf. Door zijn een
voud en goedheid was hij een voorbeeld 
voor ons allen. 

Het was een lust voor het oog, hoe hij 
genoot van de kleinkinderen. Op hoge leef
t ijd werd hij nog qetroffen door een onge
ne~elijke ziekte. well..e hij vol moed en 
overgave heeft aanvaard. 
De grootste wens was thuis te zijn en daar 
ook zijn laatste levensdagen te mogen door
brengen. Liefdevol en dankbaar genoot hij 
van een goede ver1orging en belangstelling 
temidden van zijn gezin. 
Afscheid nemen viel hem zwaar en we ver· 
liezen in hem een roegewijde man en vader. 
Zoals hij geleefd heeft, rustig en tevreden. 
1s hij ook gestorven. 
Wij, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
blijven in alle dankbaarheid aan hem den
ken en bidden dat Onze Lieve Heer hem 
mag belonen en de eeuwige rust mag la
ten genieten. 

Wij danken u oprecht voor uw belangstel
ling en deelneming b[j het heengaan van 
mun lieve man. onze goede vader en opa. 

Uit aller naam: 

Familie Meijer 


