
Dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Meijer 

geboren te Drochteropslagen, gemeente 
Zuidwolde, 1 april 1898 

echtgenoot van 
Maria Hendrika Oonk 

sinds 20-9-1943 weduwnaar van 
Anna Maria Alida Funcke 

Hij is overleden in het verpleeghuis Oldenho
ve te Losser op zaterdag 13 februari 1993. 
Tijdens de uitvaartdienst cp 17 februari 1993 
in de parochiekerk van de H. Martinus te 
Losser, hebben wij afscheid van hem geno
men, waarna de crematie plaats vond te 
Usselo. 

Gerrit Meijer zal in onze herinnering blijven 
als een zorgzame, eenvoudige en hardwer
kende man van weinig woorden. 
Zijn leven ging niet over rozen. 
Tien dagen na zijn geboorte stierf zijn moe
der en werd hij liefdevol opgevoed door zijn 
grootouders. Toen zijn grootmoeder op zijn 
11 de jaar overleed, kwam daaraan abrupt 
een einde en verhuisde hij naar de familie 
LeiJrik waar hij onderdak vond. 
Hij werkte daar in de veenderij tot zijn 25519 

Jaar, waarna hij voor een aantal jaren naar 
Noord-Holland vertrok om er te werken als 
ooerenknecht. 

Na zijn eerste huwelijk in Oldenzaal werden 
zijn vijf dochters geboren en ook toen sloeg 
het noodlot toe want zijn vrouw stierf in de 
moeilijke oorlogsjaren. 
Om zijn gezin bijéén te houden, hertrouwde 
hij na de oorlog waarna zijn zoon werd ge
boren. 
De pensioengerechtigde leeftijd was voor 
hem geen reden om met werken te stoppen, 
integendeel, hij bleef tot in de 70 werken in 
Twello, waar hij inmiddels naar toe was ver
huisd. 
Eind 1989 ging hij met zijn vrouw terug naar 
Oldenzaal om van de welverdiende rust te 
genieten in het bejaardencentrum de Molen
kamp. Zijn geheugen liet hem zodanig in de 
steek, dat hij al na een jaar moest worden 
opgenomen in het verpleeghuis Oldenhove 
te Losser. 
Door de liefdevolle verpleging in de Molen
kamp en later in de Oldenhove, kwam hij 
uiteindelijk tot rust. 
Het leven van Gerrit Meijer, echtgenoot. va
der en opa, is geëindigd in Gods licht, hij 
leeft voort in onze herinnering. 

Voor u~ belangstelling en uw medeleven tij
d~ns ZIJ~. verpleging en bij het overlijden, be
tuigen w11 onze oprechte dank. 

Familie Me11er 


