
_JL 

Als iets liefs on!: veriaat 
blijft toch de liefde. 



Ter nagedachtenis aan 

Johan van Meijel 
echtgenoot van 

Josephine Bovée 
geboren te Venray op 7 maart 1945, 
overleden te Enschede op 16 juni 1982, 
nog gesterkt door het sacrament der 
zieken. 

Johan blijven wij ons herinneren als een 
eenvoudige, rust ige en geduldige man, 
zonder uiterlijk vertoon met geringe ma
teriële verlangens. ,,We moeten elke 
dag dankbaar zijn voor het brood op 
tafel ". Alle mensen waren gelijk voor 
hem . ,,Afkomst, intelligentie, opleiding 
en positie zijn niet de dingen in het 
leven waar het om gaat". 
Johan putte zijn kracht uit een diep ge 
loof en de overtuiging dat dit leven zin 
heeft, wat vooral tot uitdrukking komt 
in ons gezin. Johan en ik waren erg 
gelukkig samen, bij tegenslagen konden 
we altijd op elkaar steunen en l(ertrou
wen . Ik voel, dat dit mij kracht geeft 
in de tijd die komen gaat en ik wil pro
beren de weg die we samen kozen ver
der te gaan. Je was een lieve, zorgza-

me en trouwe levensgezel. Je gaf me 
veel ruimte om te ontplooien, waar ik 
heel erg dankbaar voor ben. 
Johan zette zich volledig in voor jonge 
mensen, hij re ikte hen middelen aan 
die een bewuste keuze mogelijk maak
te . Hij wist dat alleen een goede en 
doordachte keuze van zijn leerlingen 
hen als volwassenen gelukkig zou kun
nen maken en hen uitzicht zou geven 
op een rijk en intens leven. 
Met dezelfde overtuiging ging hij om 
met Joris, Luuk en Johan , ze zullen hem 
heel erg missen . 
Papa leerde ons heel veel dingen, hij 
leerde ons hoe alles werkt. 
Papa vertelde ons veel over dieren, 
planten, bloemen en gras. 
Papa hield veel van de natuur. 
Papa wilde dat we goed waren voor 
andere mensen en lief voor mama. 
Papa deed heel vaak spelletjes met ons. 
Papa ging vaak met ons fietsen naar 
het bos of naar het volkstuintje of zo
maar ergens heen . Papa moest ook 
vaak onze fietsen maken . 
Papa vond zijn werk op de H.T.S. erg 



fijn en wij mochten er ook wel eens 
komen. 
Papa kon heel goed tekenen. 
Papa zorgde ervoor dat we konden 
eten. 

Lieve Johan en papa, je blijft een deel 
van ons leven, de herinnering aan jou 

,. za l altijd zacht blijven. 

Voor uw medeleven bij het overlijden 
van mijn man ben ik u erg da~_kb~ar, 
het za l altijd een steun voor m1J z1Jn. 

Josephine van Meijel 

!ZAAK 2 HUYSMAN 


