
Beetje bij beetje 
moeten we jou verlaten 
we konden niet 
zo goed meer met je praten 
De blik, de stilte 
deed vaak pijn 
De broer en oom 
van vroeger 
kon je niet meer zijn 
Maarnuje 
voorgoed bent heengegaan, 
zeggen wij dank je 
vooral wat 
jij hebt gedaan 



t 
Ter nagedachte!'is aan 

Bernard Meijners 

Hij werd geboren op 28 februari 1925 te Tilligte. 

Hii is na een ziekbed overleden op 23 september te 
Enschede en zaterdag 28 september nemen we 

afscheid van hem op het R.K. kerkhof te Tilligte waar hij 
te ruste is gelegd. 

Als jongste zoon uit een gezin van 8 kinderen groeide hij 
op, bij de boerderij in Tilligte . 
Als jongen hielp hij mee op de boerderiJ. 
Op 23·_ jarige leeftijd ging hij n~_ar Gelderl")an Textiel.: 
fabriek m Oldenzaal In de spmnenj werken. Hier heeft hij 
32 jaar gewerkt. 
Hij bleef echter in zijn vrije tijd zijn broer Gerard meehel-
pen op de boerderij. . 
Zijn grootste hobby was midwinterhoornblazen. Als kmd 
bhes hij al op de midwinterhoorn en deed dit tot aan zijn 
pensioen. Vaak deed hij mee aan wedstijden. 
Het grootste gedeelte van zijn leven bracht hij door met 
met Truus en Gerard op de boerderij, waar ze het goed 
hadden samen. 
Daarnaast bezocht hij vaak zijn familieleden op de brom
mer. Een ongeluk zorgde ervoor dat .~e _brommer aan de 
kant ging, maar desondanks bleef hij Zijn fam1he bezoe
ken op de fiets. 
Hij bracht voor zijn neven en nichten vaak wat lekkers 
mee. · 
Op verjaardagen zorgde hij met zijn sigaar en_ zijl) ci
troentje en de nodige humor voor een stuk gezelh9.he1d. 
De dood, van zijn broer Gerard en later van Zijn zus 
Truus, was een groot verlies voor hem. 
Doordat hij gezondheidsklachten kreeg, nl. longemfy
seem, werd nij afgekeurd voor zijn werk bij Gelderman 
en kwam hij bij huis. 

Hij had een grote liefde voor dieren. 1:fij maakte bij zijn 
huis een grote ren m_et alle_rhande plUll")Vee, 1:-'lkje~. en 
geiten. Trots was hij op Zijn scharreleieren o,e hij te 
koop aanbood. Daarnaast had hij een aantal pony's en 
een paard en zij"n hond Ollie was zijn trouwe metgezel. 
Ook Herman B okhuis deelde zijn hobby en was zo
doende vaak op zijn erf behulpzaam. 
In de loor. der jaren ging zijn gezondheid achteruit !ln 
had hij s eeds meer hulp en zorg van anderen noèl1g. 
Zo kwam het dat de familie Seiger naast hem kwam 
wonen en hem de nodige hulp verleende. 
Een val bij zij~ huis maakte het noo~akelijk, dat hij il) 
Huize Franciscus moest verblijven. Vaak zei 
hij:"Eigenlijk hoor ik hier niet". De zorg en gezelligheid 
deed hem goed, maar diep in zijn hart miste hij zijn dier
bare plek in Tilligte. Dat hij daar niet meer kon wonen, 
deed hem pijn. 
In gedachten nam hij dieren mee naar Huize 
Franciscus en regelmatig liet hij het mooiste vogelge
luid horen. 
Helaas ging zijn gezondheid achteruit. Hij raakte meer 
in de war waarbij een opname in Mediant noodzakelijk 
werd. De laatste maanden was zijn gezondheid zodanig 
dat hij de laatste sacramenten mocht ontvangen. 
Hij kon de rust niet meer vinden in zichzelf. Voor de 
familie en bekenden was het pijnlijk om hem zo te zien 
worstelen. Uiteindelijk kon hij zien overgeven, vond hij 
innerlijke rust en is hij vredig ingeslapen. 

Bernard, 
bedankt voor alles wat Je de familie hebt gegeven. 

We zullen jou nooit vergeten. 

Wij bedanken iedereen voor de steun en het medele
ven tijdens de ziekte en rond het overlijden van onze 
broer, oom Bernard Meijners. 

Marie Nolten-Meijners 
Anna Beijerink-Meijners 
Femie Rekers-Meijners 
Neven en nichten 


