


t Dierbare herinnering aan 

Hein Meen 
Hij werd te Vasse geboren op 8 oktober 
1930, alwaar hij plotseling overleden is op 1 0 
september 1994. Na een gezongen uitvaart
mis •in de parochiekerk van de H.H. Joseph 
en Pancratius te Vasse , hebben wij hem op 
14 september op het parochiekerkhof aldaar 
te rusten gelegd. 

Zijn plotselinge heengaan heeft ons overval
len en laat een grote leegte achter. Vier jaar 
geleden onderging hij een zware operatie, 
waarna zijn gezondheid langzaam achteruit is 
gegaan. Hein heeft altijd een sterk gestel 
gehad, 40 jaar heeft hij hard gewerkt in de 
zuivel te Wierden, werk dat hij altijd met veel 
plezier heeft gedaan. Kort voordat hij in de 
VUT ging, werd hij ziek, maar hij sprak niet 
vaak over de gezondheid die hem in de steek 
liet, als je hem naar zijn toestand vroeg zei hij 
altijd: .Ik zie wel waar het schip strand." 
Zijn positieve instelling maakte dat hij nog 
plannen voor de toekomst had, hij wilde nog 
graag naar een ander huis waaraan werd 
gebouwd, helaas zal hij de voltooiing niet 

meemaken. Hein wist zich goed aan de 
omstandigheden aan te passen. Hij reed met 
zijn auto de natuur in en genoot nog van de 
kleine dingen van het leven, zoals het lezen 
van een goed boek. 
Hij hield van voetballen, vaak was hij langs 
de lijn te zien. Wij herinneren ons Hein ook 
als een goede luisteraar, hij trad niet op de 
voorgrond en was bescheiden van aard en 
wist altijd wel een passend woord te spreken. 
Hij was een gelovige man en indien zijn 
gezondheid het toeliet ging hij zondags naar 
de kerk. Hij hield van de Latijnse zang en het 
geloof stond centraal in zijn leven. Nu hij zo 
plotseling van ons is heengegaan, troosten 
wij ons met de gedachte dat hij niet geleden 
heeft. Moge hij in Gods vrede rust gevonden 
hebben. 

Voor alle blijken van belangstelling na het 
plotselinge heengaan van Hein, zeggen wij u 
oprecht dank. 

Fam. Meen 
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