
Het laatste levensblad is gevallen; 
het was goed samen te zijn . 



Ter dankbare herinnering aan 

Bernardina Aleida Meijer 

Zij werd geboren te Almelo op 6 mei 1923 en 
overleed, gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken op 9 oktober 2000 eveneens te Almelo. 
Na de afscheidsviering in de St. Christoffelkerk 
op 12 oktober d.o.v. heeft de crematie
plechtigheid plaatsgevonden in het crematorium 
'Twente" te Almelo. 

Rustig en onopvallend is Diny haar weg door het 
leven gegaan. Zij werd geboren in Almelo, 77 
jaar geleden, in het huis waar zij heel haar leven 
gewoond heeft. Dat huis was haar heel dierbaar. 
Samen met haar enige zus groeide zij hier op. In 
dit huis heeft zij ook haar ouders tot hun dood 
heel trouw verzorgd. 

Zoals in die tijd heel gewoon was, ging zij 
meteen na de lagere school werken. Eerst in een 
confectieatelier, later bij Palthe, waar zij al die 

jaren als strij kster gewerkt heeft, tot zij - nu bijna 
twintig jaar geleden - met de VUT kon. 
Diny was een I ieve vrouw. Zij had een hechte 
band met haar zus, met wie zij veel optrok. 
Vooral na het overlij den van haar zwager - tien 
jaar geleden - hadden zij veel steun aan elkaar. 
De laatste jaren werd haar gezondheid steeds 
minder. Zij was steeds meer aan huis gebonden. 
Haar wereldje werd nog kleiner. In haar eigen 
beleving werd haar leven minder de moeite 
waard. Ruim vijf weken geleden werd zij 
opgenomen in het "Twenteborg" Ziekenhuis. 
Aanvankelijk leek zij op te knappen, maar daarna 
werd haar toestand steeds slechter. Rustig en 
vredig is zij ingeslapen. 

Wij mogen erop vertrouwen dat zij nu 
thuisgekomen is bij God. 

Moge zij daar voor altijd rusten in vrede. 

Wij danken u voor uw belangstelling tijdens 
ziekte en voor uw meeleven ondervonden na haar 
overlijden. 

Familie Meijer. 

Almelo, 12 oktober 2000 


