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Dankbaar gedenken wij 

WILHELMUS HERMANUS MEIJERINK 

weduwnaar van 

Aleida Maria Leemhuis 

Hij werd geboren te Lonneker op 6 maart 1904. Voorzien 
van de H. Sacramenten der Zieken overleed hij op 20 
december 1992 in het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Op 24 december 1992 tijdens de Eucharistieviering 1n de 
Plechelmuskerk te Deurningen hebben wij hem te ruste 
gelegd naast zijn vrouw op het kerkhof aldaar. 

Een lieve vaderen opa is heden in alle stilte van ons heen 
gegaan. Samen met zijn vrouw Aleida zijn ze op een 
boerdenjtje 1n Gammetke begonnen om de toekomst op 
te bouwen, waar uit hun huwelijk 4 kinderen zijn ge
boren. Hij heeft de grote ontwikkeling in het 
boerenbedrijf helemaal meegemaakt en daar kon hij ook 
goed achterstaan; dit kwam ook, omdat hij een heel 
rustig en tevreden man was. Hij was heel openlijk en 
gastvrij en dankbaar voor alles wat voor hem gedaan 
werd, de grote zorgen en moeilijkheden wist hij op zijn 

manier goed te verwerken en er mee te leven door zijn 
opgewekte humeur. . .. 
Maar zijn allerlgrootste liefde ging vooral u1~ naar z~in 
lieve vrouw, waar hij een heel goed en gelukkig huwelijk 
mee heeft gehad. Sinds het overli1den van zijn vrWN 

was hij ontzettend bedroefd ziJn grote steun en 
toeverlaat was weg en om dit te aanvaarden was heel 
moeilijk voor hem. Maar door de goed~ hulp van zijn 
kinderen en kleinkinderen probeerde hij er toch weer 
boven op te komen, vooral met Gods hulp omdat hij een 
goed gelovig was gal hij de moed met op. 
Verder was hij een echt natuurmens, voor alles wat 
groeide en bloeide had hij v~I ~onderi~?· De laatste 
jaren ging hij toch geestelijk en hchamehjk langzaam 
achteruit, liefdevol werd hij door zijn schoondochter 
Annie tothetlaalst ~e goed verzorgd en verpleegd, daar 
was hij heel blij en dankbaar voor, al kon hij dit de laa!Ste 
tijd misschien niet meer zeggen. . . . .. 
• Annie bedankt voor jou goede verzorging die Je aan m1J 
hebt gegeven.· 
Zoals hij geleefd heeft zo is hij ook 1n alle rust ges toeven, 
kalm en tevreden. Moge de Heer van leven en dood hem 
nu de hand reiken om hem naar Gods Heerlijkheid te 
begeleiden waar hij nu voor eeuwig verenigd moge bij 
zijn liefhebbende vrouw. 

Mogen wij u hartelijk danken voor uw medeleven en 
belangstelling na het overlijden van onze vader en opa 

Familie Meijerink. 




