


In dierbare herinnering aan 

Maria Gezina Meijertnk 

Weduwe van Antonius Pijnappel 

Geboren te Denekamp 14 december 1907 

Na voorzien te zijn van het H .H. Sacr ament der zieken 
1s ZIJ overleden te Oldenzaal op 26 JUii 1 998 
Tijdens de requiemmis 1n de Or1eêenhe1dskerk te 
Oldenzaal hebben wiJ afscheid van haar genomen en 
haar te ruste gelegd op het kerkhof van Oldenzaal 
op donderdag 30 juli 1998 

Voor uw medeleven en gewaardeerde belangstelling 
na het overh1den van onze Moeder en Oma zeggen 
w iJ U onze oprechte dank. 

Kinderen, klem- en achterkleinkinderen. 

Lieve Mam. 

Het 1s goed zo 
Jouw stn1d JOUW h1den was niet voor 
niets 
W e deelden. voor zover mogelijk, ieder 
op z11n eigen manier. 1ouw p11n 
Het bracht ons tot elkaar 
Het 1s goed zo 

Het leven was niet gemakkelijk 
Je k1ndhe1d. ie ltefde tot 1e ouders was 
een kostbare schat die ie ie hele leven 
gekoesterd hebt 
Het vormde de vaste basis van ie leven 
en het bleef dit tot het laatst 
Het 1s goed zo 

Armoe en ziekte bleven 1e niet bespaard. 
Het verlies van ie kinderen Henk1e en 
Gerard 
Hoe kan een mens dit verwerken? 
J11 kon het 
Met hen 1n JOUW hart was 1e voor ons 
een lieve. warme moeder 
Het 1s goed zo 

Vader stond aan ie z11. 
Samen was ie sterk. ondanks al die lange 
1aren van z11n ziekte 
Ook na z11n overh1den vond ie de kracht 
verder te leven. vol vertrouwen 1n God 
Je kon toch genieten van je kleinkin
deren. temidden van hen z11n. ten volle 
aanwezig en delend in hun plezier 
Het 1s goed zo 

Nu moeten we re missen, ie Jos laten 
Heel langzaam was JÎJ een weg opgegaan 
waarop w11 1e niet meer konden volgen 
Soms brak de herinnering. de herken
ning door als de zon door de wolken 
Je Godsvertrouwen re liefde voor ie 
vader en moeder. ie broers en zus bleven 
onaantastbaar helder als een stralende 
diamant 
Zo. lieve Mam. bhJf 1n on5 hart fonkelend 
1n het licht van al onze goede herinne
ringen 
Het is goed zo 


