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echtgenote van 
Hermanus Wilhelmus Joseph Meijerink 

Zij werd geboren te Haarle (gem. Hellen
doorn op 24 januari 1935 en overleed. ge
sterkt door het Sacrament van Ziekenzal
ving. te Deurningen (Gammelke) op 3 au
gustus 1979. Zij werd begraven op het pa
rochiële kerkhof te Deurningen op 7 au-

gustus 1979. 

Wat Dienie op het ziekbed dat haar sterf
bed werd. gezegd heeft willen wij graag 
onthouden en bewaren. Want het waren 
woorden. ingegeven door liefde en zorg 
voor Herman. met wie zij zo gelukkig. doch 
maar zo kort getrouwd is geweest; woor
den van belangstelling voor de boerderij 
en het vee. waarvoor zij tot zij niet meer 
kon. gewerkt heeft: woorden bovenal van 
geloof en hoop. maar ook woorden die haar 
strijd verrieden om het onbegr!ipelijke te 
kunnen aanvaarden dat zij zo vroeg heen 
moest gaan ; woorden ook van dankbaarheid 
nooit van ontevredenheid of opstandigheid. 
Zo heeft zij haar zorgend leven bekroond 
met een groots sterfbed. Zij heeft de goe
de strijd heldhaftig gestreden. het geloof 
bewaard. Dat zij nu de kroon der gerech
tigheid mag ontvangen. is de bede van al
len die haar gekend hebben en het als 'n 

voorrecht beschouwen haar te hebben mo 
gen kennen. (Vgl. 2 Tim. 4.7) 

.Hoe lang zou het nog duren?" was de 
vraay die zij herhaaldelijk gesteld heeft. Wij 
gunnen haar zo graag dat nu voor haar 
het uur is aangebroken dat zij mag binnen
gaan in de plaats van verkwikking. licht en 
vrede. waar God zelf alle tranën van onze 
ogen zal afwissen. (Openbaring 21.4) 

Maria. Moeder van altijddurende bijstand. 
bid door ons. 

Heer. geef haar de eeuwige rusr. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw bewijzen van deelneming na het over
lijden van onze Dienie betuigen wij u on
ze hartelijke dank. 
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