


Dankbaar gedenken we 

HENDRIKUS JOHANNES MEYE~ 

sedert 24 augustus 1945 gehuwd met 
Gesiena Getruida Josephina Stevelink 

Hij werd geboren op 8 december 1900 te Hertme. 
Zijn leven lang bleef hij wonen in het huis waar 
hij geboren was tot hij op 17 februari 1994 
overleed . Daarvoor had hij de sacramenten der 
zieken ontvangen. We hebben hem de 22 ste te 

ruste gelegd op het kerkhof te Hertme. 

Een mensenleven is zo wonderlijk, zo onbegrij
pelijk, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit beweeg je 
je tussen de mensen, je bent tevreden. 
Je ziet de mooie en goede kanten van het leven. 
Je zou de tijd van vrede en diepe vreugde willen 
laten voortduren. Maar ineens verandert alles. 
Het is net alsof een te hevige zon de wolken 
aantrekt. Je bent zo moe. 
Zo ging het ook met vader. Hij wist dat dit de 
laatste periode van zijn leven was. Zijn gezond
heid ging achteruit. Vader was nog helder van 
geest en we merkten dat hij zich geborgen voelde 
bij zijn dierbaren en bij God. 
We kenden hem als een man die altijd hard heeft 
gewerkt voor zijn gezin en zijn bedrijf, iemand die 
niet gauw medelijden had met zichzelf en daar-

om niet klaagde als hij zich eens niet zo lekker 
voelde. 
Altijd was hij in voor een grapje. Hij had geluk
kig een goed verstand mee gekregen dat hem niet 
alleen hielp om zorgzaam leiding te geven aan zijn 
gezin, maar ook om zich te interesseren voor het 
wel en wee van zijn omgeving. 
Heel veel jaren is hij lid geweest van allerlei 
besturen. 
Hij was een tevreden mens, dankbaar voor alle 
zorg, blij als er kinderen of kleinkinderen op 
bezoek kwamen, altijd geïnteresseerd in hun 
bezigheden. 
Hij was ook een gelovig mens die zich sterk 
betrokken voelde bij de parochie. 
Hij had het vaste vertrouwen dat God zijn leven 
zou aanvaarden. 
Dierbare man, vader en opa: Bedankt voor alles, 
voor je zorgen en tevredenheid, voor de belangstel
ling die je altijd had en voor je levensmoed . 
Bedankt ook voor je voorbeeld van geloof. 
Moge God je voor alles belonen. 

Voor Uw medeleven bij het overlijden van mijn 
dierbare man, onze vader en opa zijn we u erg 
dankbaar. 
Het heeft ons goed gedaan. 

22 februari 1994 

Mevr. Meyer-Stevelink 
Kinderen en kleinkinderen 


