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In dankbare herinnering aan 

Hiltje van Meekeren 

weduwe van 

Gerardus Ernst. 

Zij is geboren op 26 januari 1915 te Akkerwoude 
(Fr.). Op 28 mei 1993 overleed zij te Enschede. 
Na de uitvaartdienst in de St. Janskerk hebben 
wij haar te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te En
schede. 

Haar leven ging niet op rozen. Al heel vroeg heeft 
zij in haar leven de hardheid van het leven leren 
kennen, toen twee van haar kinderen en ook 
haar man jong stierven. Dat heeft misschien 
ook wel gemaakt, dat zij een teruggetrokken le
ven leidde en zich niet snel uitte. 
Ondanks alle leed bleef zij een heel lieve en zorg
zame vrouw en moeder. Zij zag wanneer er met 
haar kinderen iets aan de hand was. Als er iets 
was, konden ze op haar rekenen. 

Het geloof heeft haar bij alle verdriet en zorgen 
heel veel steun gegeven. Als het leven haar af en 
toe te moeilijk werd, zong zij geestelijke liederen, 
soms heel oude, die zij al geleerd had als meis1e 
op het kerkkoor in Akkerwoude. 
In het geloven had zij heel nadrukkelijk haar ei
gen mening, hetgeen met name tot uitdrukking 
kwam in haar huwelijk. In een tijd waarin het 
zeer ongewoon was als Christelijk Gereformeer
de jonge vrouw te trouwen met een Rooms· 
Katholieke man, zette zij ondanks alle moeilijk
heden door, terwijl ~e trou;..; bleef aan haar eigen 
kerk. Daardoor relativeerde zij het belang van 
kerk, maar werd ze des te meer overtuigd van 
het belang van het geloof. 
Op weg naar de Heer willen wij haar de tekst 
meegeven, welke zij kort voor haar dood nog ge
lezen heeft. 
Deze onuitsprekelijke heerlijke aanschouwmg 
van God is zoo groot (gelijk de profeet getuigt), 
dat geen oor heeh gehoord, geen oog heeft ge
zien, en in het hart van geen mensch is opge
klommen, hetgeen God bereid heeft dien, die 
Hem liefhebben. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling bij 
de uitvaart van moeder 

De kinderen 


