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Dankbare hrnnnering aan 

Antonia Gezina Meyer 
-.eden 8 maan 1981 weduwe van 

JOHASSES GERARDlS ÜL1>E ESGBERISK 

Zij werd geboren op 5 juni t 909 te Weerselo en na een 
liefdevolle verzorging in "De Eeshof' te Tubbergen 
overked 7ij, getroost en gesterkt door het H. 
Sacrament der Zieken, op 6 mei 1996. De plechtige 
uitvaart vond plaab op 9 mei <l.o. v. in de par<x:hiekerk 
van de: H. Pancratius te Tubbergen. 

(O)ma hl'cfl het m haar leven niet altijd gemakkelijk 
gehad, met name het overlijden van haar man en haar 
oudste zoon Jan. Gewend aan het harde werk op de 
boerderij, leidde zij een arbeidzaam leven. Haar leven 
lang heeft 1ij hard moeten werken voor haar man en 
kinderen. (O)ma hield van de natuur, waar ze ook 
jarenlang middenin mocht wonen. 'Ze vond het altijd 
fijn om met Gerard en Miny een eindje in de auto 
rond te rijden. Ze hield veel van haar kinderen en 
kleinkinderen en 1e vond het altijd fijn als die op 
bezoek kwamen. "Bedankt voor het komen en terug-

komen niet vergeten!" zei (Ü)ma altijd als ze weer 
naar huis gingen. (0)ma Wb een deel van het gezins
lev·en en zo mocht zij bijna 87 jaar worden. Maar 
nadat 1ij wa~ getroffen door een her>enbloeding wa~ 
het helaas niet meer mogehJk haar thuis liefdevol te 
ver10rgen. De laatste acht maanden had ze een gezel
lig ingerichte kamer in "de Ec~hof', alwaar ze een 
heel goede verLOrging heeft gehad. (O)ma bleef haar 
hele leven lang trouw aan haar geloof en zij had een 
hechte band met Maria. Eén hoogtepunt in haar leven 
was dan ook een bezoek aan Lourdes. Haar laatste 
wens wa~: "Wees lief voor clJ..aar." 
Moge liJ nu met haar man en toon voortleven voor 
Gods aanschijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond tij
dens de ziekte en na het overlijden van on1e ma en 
oma zeggen wij u oprecht dank. 

K indcrcn en kleinkinderen 

7651 KK Tubbergen, 9 mei 1996 
Rcutununerweg 45 


