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Gedenk in uwe- godvrnchtige gebeden 
de ziel ,,an zaliger 

Johannes Gerhardus Meijer 
echtge11 oot van 

Johanna Gezina Notl,amp, 
Lid van de ll . Familie. 

Hij werd geboren 1 Juli 1907 en O'\'erlced, 
ge"t,•rb.L door de genadcmiddde n de r H . Kerk 
17 IJecea.abcr 1945 te De Lutte, waar hij 
2 l December d.o. v . op h et P arochickel'khof 

werd begr aven. 

In den bloei der jaren hebt Gij mij, o Heer, 
van mijn vrouw en kinderen weggeroepen, 
v11n hen, die ik zoo h artelijk beminde en 
die nu zoo ,liep treuren, omd:,,t hun hu.lp, 
bun s t eun en t roost v an h en is heengegaan. 
Maar God heeft alles zoo be~cbikt en .H ij 
znl ui tkom,t geven. Heilige Vader, bewaar 
in U \,en Naam hen, die Gij mij gegeven 
h eb t. Toen ik hij ben was. bewa arde ik hen 
voor U . Nu kom ik to t U en bid voor hen, 
opd~ t Gij h en "9au den booze b ewaren zult. 
Ik ster!, maa r God zul met u zijn en de 
Engel, die mij verlost heeft, zn l onze kin• 
<le reu bewaren en geleiden. 
E n nu Heer, doe met m~j n anrUwen Heiligen 
W il en gl.!bied. dnt mijne ziel in vred~ ward e 
opgenomen, want <le v erwachtin g der rech t
vaardigen is de eeuwige vreugde en Yreclc 
bij God. 
Lieve v1·ouw en kinderen, ik za l uw voor 
spreker zijn bij God, in Zijn Hemel zullen 
wij elkander wederzien . 
Jezus, Ynria en tozcf1 lnnt mijn ziel bij U 

in vrede rust en . 

Onze Vader - "\'\7ccs gegroet . 

R. I. i'. 

Il. Berning, Koster, De Lutte. 


