
In lieve heriMering aan 

Willem Meijer 
echtgenoot van Dien Meijer-T hesing 

geboren 25 -1- 19 12 te Losser, 
over leden 19-12-1986 te Losser. 

Z ijn hard werken van jongs af aan om 
iets te bereiken en op te bouwen toon
den zijn levenskrachi. 
Ruim achtenveertig jaar getrouwd met 
Dien, daarvan achtendertig jaar dag in 
dag uit samen in zijn bedrijf. 
Reeds op 64-jarige leeftijd was hij door 
z ekte genoodzaakt hPt bedrijf aan z11n 
zoon over te laten. 
HiJ hao enorme belangstelling voor het 
culturele werk van Losser. 
Alt iJd op pad: voor de voetbal, de 
brandweer en de middenstand. 
Gelovig als hij was, had hij een bijzon· 
dere verering voor Maria Hij gaf zijn 
stem voor .. Cantica Nova" en zijn han
den als collectant. 

H ij was aktief 1n het S t. Nicolaascomi· 
té en als . Goed heilig man" liet hij 
de harten van menig kind sneller slaan. 
Ook als " Anst riekers W illem" had hiJ 
jarenlang b11 de ,.Böggel riede rs" het 
woord; humor stond hoog in zijn vaan
del, zelfs toen hij op 71-jarige leeftijd 
een beroerte kreeg en in de rolstoel 
kwam was hij alti,d nog voor een grapje 
te vinden. 
.Ik loat mie mooi schoeven". 
Moeder was zijn grootste steun en stond 
altijd voor hem klaar. Naar haar gaan 
onze gedachten nu het eerste uit. 
Geleidelijk aan nam zijn vitaliteit af, 
maa r verknocht zijnde aan Losser wilde 
hij toen toch nog steeds het liefst naar 
het oude dorp en was blij als hij alles 
zag en bekenden tegenkwam. 
Na een lange tijd van afscheid nemen 
is hij in het bi1z1jn van zijn kinderen en 
in moeders armen vredig ingeslapen. 
Door onze tranen heen zijn we hem 
voor alles innig dankbaar. 
Vader, nu krijg je eindelijk de rust die 
je hebt verdiend. 


