


Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIK JOHAN MEIJER 

echtgenoot van 

JOHANNA GEERTRUIDA SCHIPHORST 

Hij werd geboren te losser, 9 april 1914 
en overleed te Oldenzaal, voorzien van de 
ziekenzalving. Na de gezongen uitvaart in 
de Plechelmusbasiliek op 29 januari werd 
zijn lichaam te Usselo gecremeerd. 

-0-0-0-

Onverwachts ervaren we hoe broos en 
kwetsbaar het leven is. Een lieve man, pa 
en opa valt plotseling weg uit ons midden. 
We w isten wel dat hij een zwakke gezond
heid had, maar toch heeft deze dood ons 
overvallen. Terwijl het cadeautje voor het 
oudste kleinkind, dat juist jarig was, klaar 
lag, is hij in vrede van ons heengegaan. 
Meer dan 30 jaar, heeft pa in tevredenheid 
en vol zorg lief en leed gedeeld met zijn 
vrouw en zijn gezin. Er was een hechte 
band tussen hem en zijn kinderen. Hij was 
geen man van veel woorden, eerder van de 
stille daad. Begiftigd met een fijn karakter , 
heeft hij als een diepgelovig man, de jaren 

die God hem gegeven had, dankbaar ge
bruikt. Hij leefde intens mee met._ het wel 
en wee, van de gezinnen van zijn kinderen. 
De laatste jaren kreeg hij met ziekte te 
kampen; de medische wetenschap kon 
hem niet afdoende helpen. Thuis heeft 
hij nog een fijne tijd gehad, met warme 
aandacht van zijn vrouw en kinderen. 
Vol vertrouwen geven wij hem nu over 
in Gods handen. De God van alle leven 
heeft hem nu opgenomen in zijn huis, 
waar hij in volle vreugde altijd mag, voort
leven. Wel laat hij een lege plaats achter bij 
zijn vrouw en kinderen, maar wij weten 
dat wij in Christus met hem verbonden 
blijven door de liefde .. 

Moge God hem belonen voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens 
de ziekte, het overlijden en de uitvaart 
van mijn lieve man, onze pa en opa, zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

J.G. Meijer - Schiphorst 
Kinderen en klein-kinderen 

Oldenzaal, 29 januari 1980 
Begoniastraat 11. 


