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t In dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Meijer Schiphorst 

Weduwe van Hendrik Johan Meijer 

Ze werd geboren op 19 seplember 19 19 aan de 
Achtermaatsweg te Beuningen, aan de voet van 
de Austiberg, in een liefdevol gezin van 6 kinderen. 
Op 7 juni 1949 trouwde ze met Hein Meijer. 
hij werd geboren aan de Paandersdijk aan de 
andere kant van de Austiberg. 

Na de oorlog vonden ze een huisje aan de 
Hunnenbultweg in Oldenzaal. Daar werden vier zonen 
geboren. Na elke bevalling zei ze,"Nog geen meiaje" 
en de dokter zei elke keer. "Mevrouw Meijer, de 
wichte komt van zalf wa". En hij had gelijk, vier 
schoondochters kwamen er. Een fijne en onbezorgde 
jeugd hadden wij en werden met de normen en 
waarden van het leven opgevoed. Op 25 januari 1980 
kreeg ze een grote klap te verwerken. Hein overleed 
na een ernstig ziekbed op 65-jarige leeftijd. Een 
moeilijke tijd volgde, met nog 1 zoon lhuis. 

In de gezinnen van haar zonen werden dertien 
kleinkinderen geboren. Als er oppas nodig was, kon 
er bij haar aangeklopt worden. iets wat ze met veel 
liefde en zorg deed. 
31 januari 2006 kreeg ze weer een zware klap te 
verwerken. schoondochter Josephien overleed na 
een ernstige ziekte. Ze werd 51 jaar. Dit verlies kon ze 
heel moeilijk verwerken (oneerlijk vond ze het). Veel 
steun heeft ze bij a lles gehad van haar zus Truus, de 
band lussen beiden was zeer hecht (en zeer hoge 
telefoon rekeningen had ze ook). Maar er waren ook 
hele mooie momenten, twee achterkleinkinderen 
werden er geboren en nummer drie is op komst. een 
trotse overgrootmoeder. 
Vier weken geleden kwamen er problemen met haar 
gezondheid. Bij de bruiloft van Michel en Chantal 3 
weken geleden, wilde ze per se aanwezig zijn. Je 
kon zien dat ze er veel moeite voor moest doen. dit 
was voor haar het laatste feestje. 

Onderzoeken volgden en de vooruitzichten waren 
slecht. Vorige week werd ze in het ziekenhuis 
opgenomen. hier heeft ze in het bijzijn van haar 
dierbaren de ziekenzalving ontvangen. Enkele dagen 
later is ze in het Hospice Holos in Oldenzaal opgenomen. 
waar ze op 27 Juni in alle rust en in het bijzijn van haar 
dierbaren is ingeslapen. Een van haar laatste woorden 
waren: "Dan zee ik Pa en Fiene weer" . 

In overeenslemming met haar wens zal de as door 
ons ui tgeslrooid worden. op de Austiberg te 
Beuningen. een voor haar dierbare plaats. 

Wij danken u voor uw deelneming en belangstelling. 

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Oldenzaal. 1 juli 2010 


