
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 
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In dankbare herinnering aan 

Frieda Olde Meijerink 

echtgenote van 

Johan Vörgers 
Te Overdinkel werd zij geboren op 7 juni 1926 als vierde 
kind in een gezin van vijf. Ze ontving de doopnamen 
Elfrida Alwina en trad in het huwelijk met Johan Vörgers 
op 9 april 1958. Ze overleed in zijn armen op 1 decem
ber 2003. We hebben op 5 december afscheid van haar 
genomen tijdens een plechtig gezongen Uitvaart
Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk te 
Overdinkel. Haar lichaam hebben we vervolgens te ruste 
gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar. 

Een lange en moeizame lijdensweg heeft ma afgelegd 
waar de buitenwereld bijna geen weet van heeft. Vredig 
en rustig zonder enige doodsstrijd is zij op 1 december 
2003, kort voor middernacht gestorven. Door deze zach
te dood is haar veel lijden bespaard gebleven. Haar wens 
om als eerste te gaan voor haar man, is in vervulling 
gegaan. Bijna een jaar geleden, vlak voor Kerstmis 2002, 
ontving zij, temidden van ons allen, de ziekenzalving in 
het ziekenhu is te Enschede. Haar echtgenoot Johan was 
en bleef de eerste en meest nabije broederverpleger. Ze 
heeft de dag van zijn koninklijke onderscheiding mee 
mogen maken en was er trots op. Dat we haar zo onver
wacht snel moesten loslaten had niemand verwacht. 
Toch gunnen we haar de rust en ook dat ze nu eindelijk 
is verlost van haar intense pijnen. Van de korte dagelijk-

se uitstapjes naar Duitsland en de vele korte en langere 
routes door de natuur kon ze intens genieten. Deze 
onuitwisbare goede herinneringen zullen ons altijd bijblij
ven. Ma was vroeger, en is altijd gebleven, een hardwer
kende liefdevolle zorgzame vrouw, moeder en oma met 
een flinke dosis humor. Alles was haar goed. Haar lijf
spreuk," Hej al et'n had," is dan ook zeer toepassel ijk op 
haar gezin, altijd was ze vol zorg, voor hem, de kinderen 
en kleinkinderen, Dominique en Michelle. Als de sfeer 
thuis maar gezellig en goed was, als zijzelf als moeder 
en oma maar klaar kon staan, daar ging het haar om. Ze 
kon intens met hen meeleven altijd geïnteresseerd in hun 
wel en wee. Deze bijzonder lieve echtgenote, moeder en 
oma was niet iemand die graag op de voorgrond wilde 
treden. De liefde die ze zelf in het verleden zo rijkelijk met 
pa had uitgezaaid, mocht ze juist daardoor nu ook rijke
lijk oogsten. Haar geloof in God was intens, groot en 
diep. Op de machtige voorspraak van Heilige Gerardus 
Majella vertrouwde ze. Uit haar godsvertrouwen en 
geloof putte ze altijd heel veel kracht voor haar en ande
ren. 
Lieve ma, oma, Frieda, we zullen je missen, maar we vin
den troost in de gedachte dat je nu bent opgenomen in 
de vrede en vreugde van God en dat aan jouw lijden nu 
definitief een einde is gekomen. We zullen veel moois en 
goeds van jou meenemen in ons verdere leven. Kostbare 
en innig gekoesterde herinneringen. Ons gebed en onze 
wens is: Moge jij leven in Gods liefde. Wat jij in al die 
jaren voor ons bent geweest en in stilte hebt geleden blijft 
onvergetelijk in ons binnenste gegrift. We zullen je nooit 
vergeten en altijd dankbaar bl ijven. Ondanks het grote 
verdriet van je heengaan zijn we God dankbaar dat Hij je 
voor verdere pijn en groter lijden heeft gespaard. 

Voor uw medeleven en belangstelling betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve ma en oma 
zeggen wij u oprecht dank. Johan Vörgers 

kinderen en kleinkinderen 
Overdinkel, december 2003 


