
" IN HET KRUIS LIGT ONS HEIL . . 

t 
Met deze woorden denken we In ons bidden aan 

JAN MEIJER 
echtgenoot van JO OLTHUIS 

Vader werd geboren te Hengelo ov 10 maart 1914. 
HIJ overleed rustig en kalm. na het ontvangen 
van het sacrament der zieken, In het St. Gerar
dus Maiella ziekenhuis, op maandag 5 maart 
1984. In de 0 . L. Vrouwekerk hielden we de 
uitvaart op vrijdag 9 maart en daarna legden 
we z1Jn lichaam te ruste op het r . k kerkhof 

te Hengelo ov. 

Vader Is niet meer bij ons. We missen hem heel 
erg Al wisten we dat het gebeuren zou. Hij 
wist het zelf ook heel goed Hij zei altijd tegen 
moeder en ons· • Houd elkaar b(J de hand.'" 

Jull ie zullen je nu alleen moeten redden, want 
je leeft In een wereldje en dat wordt nooit een 
hemeltie. Hu wist op wie hij vertrouwde en In 
wie hij geloofde met een rotsvast geloof, een 
voorbeeld voor ons allen, Jesus Christus, de 
Opgeetane Heer, die leeft . . Zijn kruis was 
vaders kracht Hij keek vaak naar dat kruis, zijn 
houvast. En niet te vergeten de Moeder Gods 
Maria heeft mij nooit In de steek gelaten zei 
hij veak tegen ons. 

Vader hield van de vogels, de bloemen en de 
planten. daar kon hij van genieten en naar 
luisteren. 

De schone dingen van Gods Schepping. daar 
leefde hij van. Zo denken we terug aan vader 
en we willen In zijn geest verder gaan, In zorg 
voor moeder en voor elkaar. 

Maria, Moeder Goda. bescherm ons en alle 
mensen die vader hebben gekend. 

HIJ ruste In vrede 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
allerliefste man en onze onvergetelijke en zorg
zame vader, schoonvader en opa, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

J. Meljer-Olthuls 
kinderen en klelnklnderen 

Hengelo ov, maart 1984 
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