


Ter dankbare herinnering aan 

Wolterus Johannes Alphonsus Meijerink 
echtgenoot van 

JOHANNA AGNES HERMANS 

Hij werd geboren te Denekamp 17 febr . 
1901 en is in de vrede van Christus aldaar 
overleden 8 nov. 1972. Zijn lichaam werd 
vanuit de St. Nicolaaskerk te rusten gelegd 
13 nov. 1972 op het r k. kerkhof te Denekamp. 

Een diepgelovig en fijngevoelig mens is 
van ons heengegaan. Zoals hij heeft geleefd, 
zo is hij ook gestorven. vol overgave aan 
God en de mensen tot het laatste ogen
blik van zijn leven . Hij was een man van ge
degen opvattingen en met 'n rotsvast geloof. 
Door zijn manier van leven verwerkte hij de 
moeilijkheden. die . ook hem niet bespaard 
bleven. met een overtuiging die hem tot 
een groots mens maakte. 
Met dankbaarheid denken we terug aan zijn 
betekenis voor veel mensen. Hij gaf zijn 
beste krachten aan de zaak. aan de kerk 
en de maatschappij zolang hij kon. Hij wist 
de gemeenschap te dienen met zijn helder 
inzicht en goede raad. 
Bovem,I was hij een zorgzame echtgenoot 
die bijna veertig jaar lang in een mooi hu
welijk een onmisbare steun was voor zijn 
vrouw in lief en leed. in ziekte en gezond
heid, in goede en kwade dagen. 

Bij de droefheid over dit verlies troost ons 
de gedachte dat hij vol overgave en bewust 
de dood heeft aanvaard en in geloof is 
overgegaan naar het eeuwige leven b!i God. 

M[Jn dierbare vrouw, ik dank je bijzonder 
voor je liefde en zorg voor mij. vooral in 
de laatste tijd van mijn ziekte. Ook dank 
ik miJn familie, bekenden en vrienden voor 
uw liefde en goedheid. Ik ben nu van u 
heengegaan, maar bewaart mij in uw ge
bed en herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust . 

Voor uw deelneming, ondervonden tij 
dens de ziekte en na het overlijden 
v,rn mijn beminde echtgenoot, betuig 
ik u mijn hartelijl<e dank. 

J. A. Meijerink-Hermans 

Denekamp, november 1972. 
Oldenzaalsestraat 11 a. 


