


Een dankbare herinnering aan 

BERNARD JOZEPH MEIJERINK 

die op 17 maart 1939 geboren werd in Losser. 

Hij was weduwnaar van 
Fiene Meijerink - Hulskotte. 

Hij is zeer plotseling op 17 januari 2005 
overleden. We hebben hem op 21 januari, na 
een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk 
te Losser, naar het crematorium te Usselo 

begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van Bernard, 
doen we dat met respect voor zijn leven. Hij was 
een bezorgde vader en opa voor zijn drie kinde
ren en vier kleinkinderen. Zijn zorg was dat 
iedereen het goed had. 

Vader was een krachtige man, die steeds weer 
tegenslagen te boven kwam en zich niet klein 
liet krijgen. De dood van moeder, tien jaar gele
den, raakte hem diep. Hij vond de moed weer 
verder te gaan en zijn leven weer op te pakken. 
Ook de gedeeltelijke dwarslaesie, die hem vijf 
jaar geleden trof, kon hem niet uit het veld 
slaan. 

Na een zware en langdurige therapie kon hij 
weer terug naar huis. Hij koos er voor zelfstan
dig te blijven leven in zijn eigen vertrouwde 
omgeving. In alle jaargetijden kon je hem tegen
komen, bij mooi en zonnig weer, maar ook als 
het regende. Hij hield er van door de 
Dinkelstreek te fietsen. Hij hield van de natuur 
en kon daar zeer van genieten. Hij maakte lange 
fietstochten die hem tot over de grens in 
Duitsland brachten. De laatste jaren ontdekte hij 
daarnaast het verdere buitenland, waar hij met 
plezier kennis maakte met eigenaardigheden 
van die landen. 

Op zijn eigen wijze verwerkte hij zijn vreugde en 
verdriet. Hij was er de man niet naar uitgebreid 
te praten over wat hem roerde. Daardoor werd 
hij niet altijd begrepen door de mensen om hem 
heen. 

Nu wij afscheid van hem moeten nemen zijn we 
vervuld van verdriet. We zullen hem altijd blijven 
herinneren zoals hij was. 
Vader, opa en Bernard bedankt voor alles. 
Rust nu bij God, in Zijn Liefde en Zijn Vrede. 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, die u 
ons heeft getoond na het overlijden van onze 
vader en opa. 

De kinderen 
en kleinkinderen 


