
,.Om Uw macht Heer. verheugt zich 
de rechtvaard ige; om Uw bijstand 
jubelt zij van vreugde. 
Haar hartewens is vervuld." 

(naar Ps.21) 

Dankbare herinnering aan 

JOHANNA ENGELINA PERIK 
weduwe van 

Jan Hendrik Herman Meijerink 

Zij werd geboren te Lonneker, 12 au
gustus 1889. - Gesterkt door het hei
lig sakrament der zieken. is zij in de 
Vrede van Christus overleden in het 
Dr. Ariënstehuis te Enschede, 30 ja
nuari 1981. - Na 'n plechtige uitvaart
mis hebben wij haar op 3 februari ter 

ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
te Lonneker. 

Met grote dankbaarheid zijn wij ver
vuld niet al leen omdat wij haar zolang 
in ons midden mochten hebben; veel 
meer om wat zij ons door haar per
soonlijkheid heeft meegegeven. 

Zij was 'n zeer zorgzame moeder en 
lieve oma voor haar kinderen en klein
kinderen. 

~en gastvrije vrouw, die bemind we.s 
bij ieder die haar leerde kennen om 
de hartelijkheid en blijheid. die van 
haar uitstraalde. 
Heel haar leven werd gedragen door 
haar eenvoudig maar oer-sterk geloof. 
Daarin vond zij de kracht om de vele 
tegenslagen. zoals ziekte en dood in 
haar familie. te aanvaarden. 
Daar lag ook de oorsprong van haar 
vreugde om het leven, waarvan zij vol
op genieten kon, van haar hartelijk
heid voor ieder mens. wie dat ook 
was. van haar dankbaarheid voor de 
kinderen en kleinkinderen. bijzonder 
voor Marie, die haar zovele jaren 
trouw ter zijde stond. 
Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn 
tegenover God, dat wij in haar zo'n 
voorbeeldige moeder en 'n lieve oma 
mochten hebben. 
Mét haar vertrouwen wij, dat Maria, 
voor wie zij haar levenlang zo'n war
me verering koesterde, haar nu zal 
opwachten aan de hemelpoort om de 
vreugde volkomen te maken in het 
eeuwig geluk, dat God bereid heeft 
voor allen. die Hem liefhebben. 
Goede moeder, lieve oma: 

RUST IN VREDE! 


