
Met veel liefde willen wij in hennnertng houden 

Josephina Maria Meijerink-Damhuls 

Smds 22 november 1989 weduwe van 
Theodorus Francoscus Mel)erink 

Mamma werd op 12 mel1915 geboren te Louer. 
Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken Is 
ze van ons heengegaan op 18 januari 2003. 
Na de Uitvaartviering op 23 januari hebben we 
haar ter ruste gelegd op het R.K.kerkhof van 
de H. Marla-Geboorteparochie te losser. 

Nooot zul je door de tuin meer lopen, 
waar iedere bloem en iedere plant. 

getuigde van Je zorgende hand 
Een andere tuin gaat nu voor Je open. 

Wat was Je sterk en arbeidzaam. 
Steeds heb je voor een ieder klaargestaan. 

flink was je, Je hele leven. 
Heel moedig ben Je tot het eind gebleven. 

In ons hart zul)e er altijd zijn. 
Je bent niet echt weggegaan 

Want luister.. ...... 
De wind, de vogels en de bloemen, 

fluisteren altijd jouw naam. 

Mamma was een heel plezierig Iemand die niet 
hield van enenogheld en makkeliJk met ledereen 
een praatje maakte. Ze genoot van de tuin met 
de mooie klaprozen en dahlia's, van puzzelen, 
films kijken en even rondrijden in de auto. 
Ze hacl graag mensen om Zich heen en altijd 
was er koffie, een chocolaatje of Jets voor in 
de spaarpot. Prachlig vond ze de traditionele 
familie JeU·de·boules dag. 
Hoor geloof in de H. Maria was sterk en ze heeft 
menig kaarsje opgestoken. 
Het verlies van dochter Thea en Pappa heeft 
haar veel verdriet gedaan, en dat hield ze vaak 
verborgen om er een ander niet mee te belasten. 
Toen ze het ziekenhuls mocht verlaten zat ze al 
om 08.00 uur klaar met haar tas, zo blij was ze dat 
ze terug naar hoor vertrouwde omgeVIng kon. 
Ze was een fantasllsche Oma die nooit kwood 
kon worden op haar klein· en achterkleinkinderen. 
Ze heeft gezorgd voor kostbare herinneringen die 
voor altijd diep blnnenon ons zullen blijven zitten. 
Mamma, bedankt dat je er altiJd voor ons was! 

Allen die veel voor Mevr. Mel)erlnk·Oomhuis 
hebben betekend en die ons ook allemaal tot 
steun zijn geweest danken wij heel harteliJk voor 
het medeleven en de belangstelling 

Famlle Mel)eitnk 


