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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Olde Meierink 

echtgenoot van 

RIKA GEERTRUIDA BUSCHERS 

H11 1s geboren 15 september 1910 te Losser. Hij 
overleed op 21 1anuan 1996 in het verpleeghuis 
te Denekamp. Na een plechtige U1tvaartv1enng 
hebben we hem op 25 Januari d.a.v. ter ruste ge
legd op het r.k kerkhof te Overdinkel. 

Vader 1s toch nog plotseling van ons heenge
gaan, in stilte is hij gestorven. 
De laatste jaren al was er een stilte om hem 
heen, zijn stem liet hem in de steek, hij kon niet 
meer zeggen wat hij dacht en wat hij voelde, hoe 
hij leed en 1n die stilte zijn zijn kleinkinderen hem 
wonderlijk nabiJ geweest. 
Vader was een boer in hart en nieren, samen 

met moeder heeft hij de boerderij opgebouwd, 
het was een harde werker, hij hield van z'n boer
derij, van de mooie natuur er om heen, van de 
dieren en vooral van zijn paarden. Hij zag met 
een half oog als de dieren iets mankeerden. 
Van de manier waarop h11 werkte zou je kunnen 
zeggen, dat hij zijn tijd vooruit was: Vader werkte 
met zoveel liefde voor zijn bedrijf, dat hij de na
tuur nooit geen geweld aandeed, hij was zeer 
milieubewust. 
Vader hield van zijn gezin, Riny was zijn oogap
pel en ook zijn kleinkinderen waren belangrijk, 
daar had hij echt kontakt mee. 
Met plezier ging hij het laatste 1aar naar de dag
behandeling in Losser; h11 genoot er van om bij 
mensen tez1jn 
Vader was een diepgelovige man, een trouw 
kerkbezoeker. Toen zijn gezondheid dit niet meer 
toeliet, volgde h11 alle vieringen via de kerkradio. 
God wij danken U voor deze gelovige, goede 
mens. Neem hem nu op 1n Uw liefde. 
Vader, rust in vrede. 

Wij danken U voor uw belangstelling en mede
leven na het overlijden van mijn lieve man, on
ze zorgzame vader en opa. 

R. G. Olde Meierink-Buschers 
Kinderen en kleinkinderen. 


