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In Memoriam 

Hcrmannus Johannes Gerardus Meijer 

echtgenoot van 

Maria Groten Stccnwelle 

Hij werd geboren te Hengelo op 26 februari 1931. 
Ge;terkt door de 7iekenzalving en gebeden van de H. 
Kerk is hij overleden op 29 maart 1999. De uitvaart 
vond plaats op donderdag 1 april 1999, waarna hij 
werd gecremeerd in Usselo. 

De Heer heen zijn trouwe dienaar op 68 jarige leeftijd 
tot zich geroepen, te vroeg naar menselijke maat. Lief 
en leed delend trok hij samen 44 jaar op met Marie, 
terwijl hun huwelijk kinderloos bleef. 
Hij beleefde zijn plezier om anderen te helpen en 
samen 111 vereniging met elkaar op te trekken. Vele 
jaren was hij in de muziekvereniging Stephanus een 
trouwe medewerker. 

Hij heel\ Jarenlang moeten leven met zijn handicap, 
maar hij bleef met al zijn beperktheid zich hulpvaardig 
inzetten in het Rode Kruis en hij beleefde zijn plezier 
in\ er~chillende hobbies ten dienste van anderen. 

Zijn handicap legde hem beperkingen op doch an de 
laatste jaren heeft hij 71jn hartewens \'ervuld gekregen 
om thuis te kunnen blijven dank zij de goede 1org van 
\ltaric. In gelovige berusting en met vertrouwen heen 
hiJ zich in Gods hand gelegd toen zijn krachten 
verzwakten. 

Moge de Heer hem geven de vreugde van de eeuwige 
heerlijkheid, die Jezus beloofde aan hen die in geloof 
en vertrouwen hun levenstaken volbrachten. 

Nu weet hij, l llx·1; na =m·eel lange dagen. 
Dat Gij zij11 geluk 1•oltooie11 :uit, 

wa11t z(i11 w•rla11gC'11, en z(j11 vr(lg<'ll, 
mochten t1'11 laatste worden l'en1dd. 

Nu ll eet hij. dat dit aardse le1·en 
na tijden m11 l'rc11gd' en pijn. 

Hem door de dr><><I 't geheim =al gt'l·en 
~·oorgned. o God. bij U te zijn. 

Hartl'lijk dank 1•oor ""' /ll('(/ele1•e11 hij het m·erlijde11 
1·a11 mijn dierbare 11u111 en onze hmer en oom /Jer111a11 , 

Marie Meijer - Gmttn Stt·e11welle 
en.familie 


