
Groot was je inzet voor alles 
Moge deze verder leven in ons. 



Mooie en dankbare herinneringen bewaren WIJ 
aan 

Î Henk Meijer 
Hendrikus Johannes Gerhardus 

Henk werd geboren op 10 januari 1941 te De Lut
te Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
is hij op 14 juli 1995 onverwacht overleden in het 
Ziekenhuis te Enschede. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de parochiekerk van de H Plechelmus te De 
Lutte op 18 juh 1995 en hem daarna begeleid 
naar zijn laatste rustplaats. 

Henk. ie was een blije man Je brede glimlach 
straalde vreugde uit. Je hield van mensen om 
ie heen. Je was een bijzonder iemand met gro
te gaven die je op talrijke manieren met ande
ren deelde. 
De talenten die je van Onze Lieve Heer had ge
kregen heb ie rijkelijk benut. Velen hebben ge
noten en ervaren dat het goed was om bij jou 
te z11n. 
Samen met moeder, die onafscheidelijk van ie 
was. heb je op zeer jonge leeft11d je schouders 
gezet onder het bedrijf "Old Theusink." 
Je was boer in hart en nieren. met hoofd en 
hand. Het vee, de koeien was ie lust en ie le
ven. Op een bescheiden wijze. die je eigen was. 

heb ie vele toekomstige jonge boeren het vak 
aangeleerd. Z1J, en anderen, hielden van je ma
nier van werken: eerlijk, rechtvaardig, lettend op 
de kleintjes. 
Henk, velen in de agrarische sector. binnen de 
gemeenschap De Lutte en •n de regio hebben 
van je bestuurhJke kwaliteiten kunnen genieten. 
De neven en nichten zullen ie spontaniteit en be
langstelling voor hun levensweg straks missen . 
Maar ook je vriendin Siny. Samen hadden Jullie 
plannen voor een verdere invulling van de toe
komst, een toekomst die abrupt werd afgebro
ken. Voor ons onbegrijpehJk. 
Een leegte binnen de familie, maar vooral voor 
Moeder. Moeder. die je steun zo hard nodig had. 
Je was dagel11ks op elkaar aangewezen. daar
om is het verdnet zo groot. 
Henk, bedankt voor je vreugde en liefde die we 
van ie mochten ontvangen. 

Rust zacht Henk. 

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden 
tijdens zijn kortstondige ziekte en na het overlij
den van Henk, betuigen WIJ U onze oprechte 
dank 

Moeder - Siny 
Familie. 

De Lutte, juli 1995. 
LossersediJk 16 


