
Bliift liefdevol voor elkaar 
en vergeet mij niet. 

Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

JOSEFINE HOL THENRICH, 
sinds 29 maart 1957 weduwe van 

HENDRIK OLDE MEIJERINK. 

Zij werd geboren op 5 september 1902 
in Ochtrup (Old.) 
Na een fline verzorging in huis is zij 
op 4 april 1991 in de Glane (Losser) 
overleden. 
Na de Eucharistieviering op 8 april heb
ben wij haar op het kerkhof van de 
H. Maria Geboorteparochie in Losser 
begraven in het graf waar ook haar man 
rust. 

Nog bijna onverwacht is zij gestorven. 
De laatste 17 iaar had zij verpleging 
nodig. Gelukkig konden wij dat haar 
thuis bieden. Voor haar gelukkig, om
dat zij 1n haar eigen omgeving kon blij
ven. Voor ons fijn, omdat wij in onder
ling overleg de verzorging zo konden 
regelen dat het ons om beurten paste. 
Wij hebben het met heel veel liefde 

gedaan. Omdat zij altijd de vrouw was 
gebleven die zij altijd was geweest, 
een moeder om van te houden. 
Toen ze met vader in 1938 trouwde, 
trouwde ze niet alleen met hem maar 
ook met drie kinderen uit zijn eerste 
huwelijk. Na de dood van zijn eerste 
vrouw, was zij een geschenk uit de he
mel. Niet alleen dat zij zeer gelovig 
was, maar ook haar toewijding was 
grenzeloos. 
Ook in haar eigen huwelijk kregen ze 
vier kinderen. Ouder wordend konden 
wij haar veel liefde terug geven, ter
wijl ze mateloos kon genieten van de 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Met veel vertrouwen geven wij haar 
uit handen. God, de Heer van eeuwig 
leven, zal nu zorg voor haar dragen. 
Zij moge rusten in vrede. 

Graag willen wij U zeer van harte 
danken voor uw medeleven de laat· 
ste periode van haar leven. 
Ook uw aanwezigheid bij haar uit
vaart en begrafenis hebben ons diep 
getroffen. 

Haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


