


t Een hart van goud is 
opgehouden met slaan, 
twee vlijtige handen 
zijn stil gaan staan. 

Ter herinnering aan 

<Betsie 'Jrleijerink,- (J)amliuis 

echtgenote van Hennie Meijerink. 

Betsie werd geboren op 25 juni 1932 
in Losser. 

Zij overleed in Neede op 27 september 2009. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Caecilia te Neede, hebben we haar begeleid naar 

het crematorium "Enschede" 
te Usselo op vrijdag 2 oktober 2009. 

Te vroeg ben je van ons heengegaan, mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en fantastische oma. 
Wij hadden je nog zo graag wat langer in ons 
midden willen houden . 
Jij die zoveel betekende voor velen, die nog veel 
goeds had willen doen. 
In de negenenveertig jaar van je huwelijk was je voor 
pa en de zes kinderen een onmisbare steun en 
stimulans. 

Je genoot van het buitenleven, maar vooral dat het ons 
goed ging. Dat straalde je uit door je gastvrijheid, 
warmte en oneindig zorgen voor een ieder. 
Je kleinkinderen hadden elk een plaatsje in jouw hart. 
Jouw sterke wilskracht, je humor en positieve kijk op 
het leven toonde je met name tijdens je ziekte. 
Telkens moest je een stapje terug doen , maar je bleef 
genieten van de kleine dingen in het leven en aandacht 
houden voor de ander. 

Velen om haar heen hebben gehol pen dat ze tot het 
laatst thuis kon blijven. 
De strijd tegen haar ziekte heeft ze op moeten geven. 
We geven haar uit handen , maar in ons hart blijft ze de 
sterke vrouw die ze was. 
Dat ze nu rust mag vinden bij God in de hemel. 

Lieve vrouw, moeder en oma, 
bedankt voor alles. 

We zullen je missen ! 

We zijn dankbaar voor de vele bezoekjes en het 
medeleven tijdens de ziekte van mijn vrouw, onze 
moeder en oma. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Hennie Meijerink 
kinderen en kleinkinderen. 


