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Doortje Meijer - Fiselier 
echtgenote van Piet Meijer 

Moeder werd geboren op 25 september 1923 te 
Diepenveen. Al jong leerde ze de harde kant van 
het bestaan kennen toen ze, net 14 jaar oud, 'in 
betrekking' ging; het scheelde immers een mond te 
voeden en dat telde. Begin 1940 verhuisde het 
gezin naar Overdinkel, omdat de textielindustrie 
meer kansen op werk bood, ook voor haar. 
Vlak na de oorlog leerde ze pa kennen en toen ze in 
november 1948 trouwden, gingen ze inwonen bij 
haar ouders, waar de oudste twee kinderen zijn 
geboren. Na de verhuizing naar Enschede eind 
1951, werd het gezin uitgebreid met nog drie 
kinderen . 
Pa werkte veel en hard, terwijl moeder vooral het 
huishouden en de zorg voor de kinderen op zich 
nam. En zorgzaam was ze. "Hard werken en niet 
klagen" was haar lijfspreuk. Samen met pa heeft ze 
er altijd voor gezorgd dat niemand kon zien dat ons 
gezin het niet breed had. 

Belangrijk was dat de kinderen volop kansen kregen 
op goed onderwijs. Eigen belang kwam voor beiden 
altijd op het tweede plan. 
Voor haar 12 kleinkinderen was ze vooral een lieve, 
hartelijke oma. Ze was ontzettend trots op hen en 
volgde hun ontwikkeling van dichtbij. 
Samen genoten ze van het fietsen en de treinreisjes. 
Ook het vrijwilligerswerk gaf haar veel voldoening. 
Na het overlijden van onze John in 2001 was de 
glans van haar leven af. Ze vond het moeilijk met 
deze emotie om te gaan, het geloof gaf haar daarin 
veel troost. 
Niet veel later bleek dat ze de ziekte van Altzheimer 
had. Gelukkig heeft ze samen met pa nog bijna drie 
jaar in Losser kunnen wonen, voordat ze in oktober 
2006 in Verpleeghuis Oldenhove werd opgenomen. 
Hier heeft ze heel veel verdriet gehad. Het moet 
voor haar een vreselijke ervaring zijn geweest om 
de zelfstandigheid en uiteindelijk zichzelf te 
verliezen. 
We zijn nu vooral opgelucht dat aan dit lijden een 
eind is gekomen en dat ze zich nu weer herenigd 
weet met John. 
Wij danken u voor uw medeleven. 

Piet Meijer, kinderen, klein- en achterkleinkinderen 




