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Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIUS GERARDUS MEIJER 

Hij werd 12 januari 1910 te Beuningen Ov. 
geboren. Hij ontving het sacrament van de 
ziekenzalving. Hij is op 27 juni 1985 ge
storven. Na de Uitvaart op 1 juli 1985 werd 
zijn lichaam begraven op het kerkhof te 
Beuningen Ov. 

Goede Vader, ik ben U zeer dankbaar 
voor de 75 jaren, die U mij hebt gegeven. 
In het oog van de mensen leek ik een 
eenzame kluizenaar, maar ik heb mijn hele 
leven bijzonder genoten van Uw mooie 
schepping. Vele jaren heb ik als land
arbeider gewerkt. Hele dagen vertoeven 
tussen planten en dieren van allerlei soort. 
leder plantje, ieder zaadje straalt kracht 
en troost uit. Een strenge winter lijkt dood 
en verderf te zaaien; maar het voorjaar 
maakt alles weer groen. De natuur wijst 
heen naar de grote geheimen van het 
leven. Een mens met hoop en vertrouwen 
sterft niet maar blijft leven. 

"Als ik het werk van uw vingers zie, de 
zon, de maan en de sterren en alles wat 

de aarde voortbrengt, wat is dan de mens? 
Hij behoort de koning van de schepping 
te zijn (ps.8)." 
Goede Vader, om dit alles blijf ik U altijd 
danken. 

Beste Meijers Toon; Niet alleen uw familie, 
maar ook de buren, kennissen en al je 
vrienden denken met grote bewondering 
terug aan je eenvoud en je vriendelijkheid. 
We verliezen iemand, die heel bescheiden 
was, maar die ons door zijn leven heel 
veel had te zeggen. 

Dank van ons allemaal. 

Een bijzonder dankwoord van Huize Ge
rardus Majella te Denekamp. Je mede
huisgenoten en de verpleegsters gingen 
graag met je om. Je hebt ons allen de 
wereld en de schepping van zijn mooie 
kant laten zien. Daarom: hartelijk dank! 

Voor uw blijk van medeleven ondervonden 
na het overlijden van onze broer, zwager 
en oom, zeggen w ij u hartelijk dank. 

Familie Meijer 


