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Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor al wat leeft. 



Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES 

BERNARDUS MEEN 

Jan is geboren op 18 nov. 1924 te Fleringen. 
'Na een leven van hard werken, zolang als hij 
k on, en ook niet alleen ten eigen bate, is hij 
dodelijk ziek geworden en daarvoor opgenomen 
in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Almelo. 
Tijdens deze ziekte is hij daar tijdig gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken. Op 4 okt. 
1984, de feestdag van St. Franciscus, is hij uit 
on s midden heengegaan. Op 8 oktober hebben 
w ij hem, na een Gezongen Uitvaartdienst in de 
Parochiekerk van Fleringen, te rusten gelegd 
op het Parochiekerkhof, gelovend dat hij nu 

mag leven bij de Heer. 

Al leeft er in het hart van zijn naaste familie 
ook droefheid, want er is een lege plaats voor 
immer, ook zal bij hen en allen die Jan wat 
beter gekend hebben een dankbare herinnering 
blijven leven. 

Want hij was 'n bijzondere man die juist door zijn 
gewone doen en spreken heel veel mensen 
wat vreugde wist te schenken. Zijn leven lang 
en tot zijn laatste levensdag toe. 

Jan is een man geweest, die niet veel voor 
zich zelf opeiste in het leven en daardoor veel 
tijd en aandacht had voor het welzijn van an
deren. Helpen waar hulp nodig was, aanwezig 
zijn w aar hij meende goed te kunnen doen. 
Zo is zijn leven geweest. 

Daar om is het jammer voor hem - hij was nog 
niet zo oud - en voor ons allen dat hij nu uit 
dns midden heengegaan is. Maar getroffen 
door e en ziekte , waarvan hij zelf wist dat deze 
spoedig zijn levenseinde zou betekenen, is hij 
ook in die dagen gebleven w ie hij was. 

" Het is nu ook goed" , zei hij vaak tijdens zijn 
laatste levensdagen. 

Daarom kunnen wij nu, na zijn sterven, hem 
vol geloof en vertrouwen overgeven in de 
Handen van de Levende God. 

Moge hij nu de eeuwige Vreugde en Vrede 
vinden bij de Heer. 

Jan, rust in Vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens zijn ziekte en medeleven na het over
lijden van onze beste broer, zwager, neef en 
oom zeggen wij U onze oprechte dank. 

Fleringen, oktober 1984 
Lansinksweg 14 
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