
In alk stilte. 
6en je van ons 
fiangegaan, 
maar je6Cijft 
in ons verifu uven. 
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Dankbaar gedenken wij 

JOHAN MEIJERINK 

echtgenoot van 

TRUUS KORTMAN 

Hij werd geboren op 28 augustus 1915 in Dalen (Drente). 
Geheel onverwachts is hij gestorven in zijn huis aan de 
Tiethofweg op 27 augustus 1991. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieêenheidskerk te Oldenzaal, 
waarna we hem begeleid hebben naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof aldaar. 

Jezus heeft eens gezegd; wie in Mij gelooft zal eeuwig 
leven. En dat betekent; je leven zó inrichten, dat je er 
bent voor anderen. 
Vader was ervoor ons allen: met veel liefde en heel veel 
zorg. Een grote plaats in zijn hart hadden de klein
kinderen. Hij zocht ze op en was blij, wanneer ze op 
bezoek kwamen, waarbij een stuk chocola wonderen 
deed. 
Vader was een man zonder enige pretentie; niet 
veeleisend. Met een leesboek, een sigaretje en een 
borrel was hij tevreden. 

Door zijn ziekte kon hij at zijn ideêen niet uitvoeren. Hij 
kon vanuit de kamer genieten van zijn tuin, waar alles 
groeide en bloeide. 
Hij was goed op de hoogte met het wereld-gebeuren. 
Kort geleden vierden vader en moeder hun 40-jarig 
huwelijksfeest. Het was vaders wens om kinderen en 
kleinkinderen nog eens allemaal om zich heen te 
hebben. 
Het familie-kade, de tekeningen en de wensjes, die in de 
kamer hangen zijn een uitdrukking van onze liefde voor 
vader, die samen met moeder altijd vol zorg voor ons 
was. 
Aan dit leven is nu zo plotseling een einde gekomen; het 
doet ons verdriet. 
In onze verhalen en herinneringen blijft vader 
voortleven: wij houden hem voor ogen: rustig en 
bedaard, zoals hij-was, een man met zijn vele kleine 
attenties, iemand die kon luisteren en zijn eigen mening 
staande hield. 
Wij weten, dat hij nu, ook in rust en tevredenheid bij God 
is. 

Voor uw meeleven bij het overlijden en de uitvaart van 
mijn man, onze vader en opa, zijn we U erg dankbaar. 

M.G.T. Meijerink-Kortman 
kinderen en kleinderen 


