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In dierbare herinnering aan 

Hermanus Johannes Meijerink 
"Moot'n Herm" 

• 19 januari 1931 
t 16 februari 2015 

Voor al uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve zorgzame man, vader en opa zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Marietje Meijerink-Heidkamp 
Kinderen en kleinkinderen 

Herman werd op 19 januari 1931 geboren op het 
Hoge Boekel, als oudste van een groot gezin. 
Na de landbouwschool in Denekamp, ging hij als 
18-jarige werken bij de ABTB te Losser. Eerst in het 
pakhuis, later als chauffeur. 
Hij leerde Ma rietje Heid kamp kennen en ze trouwden 
op 5 juli 1961. Zij bouwden hun huis aan de Honinglo
weg om er vervolgens nooit meer weg te gaan. 
Samen kregen ze 5 dochters. Zoals pa zei : " De jon
gens komen vanzelf wel! " 
Op 49-jarige leeftijd werd hij om gezondheids
redenen gedwongen minder te gaan werken . Toen 
hij 61 jaar werd mocht hij gaan genieten van zijn vele 
hobby's. Hij hield van de natuur, hij was een buiten
mens, z'n jacht, bijen, (nieuwe) fietsroutes ontdek
ken, " knooi 'n in ' t hok" en er was altijd wel werk in en 
op het erf. Hij mocht graag een praatje of een grapje 
maken. 's Avonds of met slecht weer werd er een 
kaartje gelegd. Als vrijwilliger van de kerkhofploeg 
was hij actief tot de laatste dagen. 
Z'n kleinkinderen namen een speciale plek in . Hij 
vond het prachtig als ze grapjes met hem maakten 
of (kleine) streken uithaalden. " D'r möt nog wel wat 
in zitt 'n !." 
De laatste jaren nam de energie af en daarmee ook 
de gezondheid. Toch bleef hij fietsen tot de dag dat 
hij in het ziekenhuis belandde. Een herseninfarct en 
-bloeding werd hem fataal. De laatste dagen was hij 
in Losser, dichtbij z'n vertrouwde omgeving, waar hij 
de rust vond! Op 16 februari is hij vredig ingeslapen. 
Wij zullen hem gaan missen, "Good goan! " 


