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Met heel veel liefde willen we blijven denken aan 

Peter Meijerink 
Petrus Lambertus Joseph 

Echtgenoot van Joke Damhuis. 

Hij werd geboren op 31 maart 1940 te Losser. 
Na voorzien te zijn van de Sacrnmenten der Zieken 

is hij tot ons grote verdriet overleden op 
29 augustus 2008 te Enschede. 

Na de Eucharistieviering op 4 september 2008 
in de H. Maria Geboortekerk te Losser hebben 

wij hem begeleid naar bet crematorium te Usselo. 

Voor alle blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van mijn allerliefste Peter, onze geweldige 
papa en trotse opa willen wij iedereen bedanken. 

Joke Meijerink-Damhuis 
Diane en Maicbel 

Charlotte, Mandy 
Mariël 
André 

Zijn gezin was zijn lust en zijn leven. Peter kon intens 
genieten van de kleine dingen. Hij was in zijn element als 
hij op stap kon met zijn twee kleindochters en gezin. 
Samen fietsen of wandelen in de natuur, tuinieren of 
klussen. Ook werd enkele malen per jaar de caravan 
gepakt voor een reisje door Europa. 

Peter was heel sociaal en hield veel van de mensen om 
hem heen. Op zijn eigen, rustige manier stond hij altijd 
voor iedereen klaar. Nooit deed iemand tevergeefs een 
beroep op hem. Zijn goede voorbeeld willen wij onder 
elkaar levend houden. 

Na vele jaren van hard werken, voorspoed en geluk -
volop genietend van zijn welverdiende pensioen - moest 
Peter in juli 2007 een grote hartoperatie ondergaan. Hij 
probeerde nadien zo goed mogelijk zijn leven weer op te 
pakken. Op 30 november 2007 werd het 40-jarig 
huwelijksfeest gevierd. 

Daarna werd zijn gezondheid langzaam minder. Na vele 
doktersbezoeken kwam op vrijdag 22 augustus het 
vreselijke bericht dat de longen van Peter heel erg ziek 
waren en ze niets meer voor hem konden doen. Maar dat 
hij nog maar zo kort in ons midden mocht zijn hadden we 
niet verwacht. Gelukkig heeft hij van een ieder wie hij 
lielhad afscheid kunnen nemen. 

Een man, papa en opa kun je eigenlijk nooit missen 
Peter heeft ons geloof. hoop en liefde gegeven. 


