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Ter herinnering aan 

Johannes Jacobus Meijs 
"Sjaak" 

echtgenoot van Truus ten Brake 

Hij werd geboren op 16 december 1921 in 
Oldenzaal. Hij overleed op 17 augustus 2007 in 
het verpleegcentrum Oldenhove, afd. Dinkeldal. 
Na de Uitvaartviering in de kapel van Oldenhove 
hebben wij hem begeleid naar het crematorium in 
Usselo. 

Pa is opgegroeid in Oldenzaal in een gezin van zes 
kinderen. Zijn vader is op jonge leeftijd overleden. 
Hij heeft van jongsaf aan in de textiel gewerkt, bij 
Gelderman en Molkenboer, maar ook nog in 
Duitsland. 

Op 28 augustus 1943 is hij in het huwelijk getre
den met Truus ten Brake en ze kregen drie doch
ters. 

Pa kon geniet van autorijden, fietsen en tuinieren. 
Ook de vogels zullen hem nu missen want die 
kwamen elke dag op hetzelfde tijdstip eten halen. 
Wat hem ook veel bezighield waren de nieuwe 

snufjes op gebied van video, telefoon en andere 
electrische apparaten. Uren kon hij daar mee 
bezig zijn. Hij heeft zelfs nog een mobieltje gehad 
en veel geoefend, om maar bij te blijven. Als hij 
ging fietsen nam hij zijn mobiel mee, hij zei dan :"je 
weet maar nooit..." Elke zondagmorgen stond de 
TV aan en volgde hij de kerkdienst. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid zienderogen 
achteruit en had hij veel last van reuma. Ook zijn 
geheugen liet hem in de steek. Helaas kwam toen 
het moment dat ze samen zijn verhuisd naar St. 
Maartensstede en werd hij, mede door de uitge
breide zorg die hij nodig had, al na drie maanden 
opgenomen in het verpleegcentrum Oldenhove, 
alwaar hij binnen twee maanden toch nog onver
wacht is overleden. 

Pa bezocht regelmatig de Kapel van Oldenhove. 
Daarom begeleiden we hem vanuit deze Kapel 
naar het crematorium. 

Nu wij afscheid moeten nemen van mijn man, 
onze vader en opa, zijn wij bedroefd, maar ook 
dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble
ven. 

Voor uw aanwezigheid en belangstelling danken 
wij u hartelijk. 

Truus Meijs-ten Brake 
Kinderen en kleinkinderen 


