
In onze herinnering en ons gebed blijven 
wij dankbaar gedenken 

GERARDUS MEENHUIS 

sinds 25 juli 1979 weduwnaar van 

Maria Carolina Johanna Wolterink 

Hij werd geboren te Losser op 17 Juli 1908. 
Uit hun echtelijke liefde van 46 jaar werden 
negen kinderen geboren en werd een 
pleegkind uit Hongarije aangenomen. 
In gebed bijeen rond zijn ziekbed overleed 
hij in rust en vrede In het Streekzieken
huis N.O. Twente te Oldenzaal op 9 oktober 
1985. Na de gezongen Requiemmis op 
12 oktober 1985 werd hij begraven op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochle te 
Denekamp. 

50 jaar heeft vader gewerkt als bakker. 
Een leven van hard werken voor zijn gezin 
heeft zijn leven getekend; samen met moe
der heeft vader veel zorg en liefde voor 
ons gehad. Ook zijn kleinkinderen waren 
hem alles. 
Het verlies van zijn vrouw liet hem een 
grote leegte na, waardoor hij bij zijn jong
ste zoon ging wonen aan het Diepengoor. 
Gerardus Meenhuis was bekend en bemind 
in de Denekampse dorpsgemeenschap. 
Hij nam aan verschillende ontspannlngs
aangelegenheden deel; b.v. kegelen en 
kaarten, bijzonder aan de jaarlijkse tradi-

tionele Denekampse Paasgebruiken. Met 
name hield hij erg veel van de natuur. 
Vader heeft een mooie oude dag gehad. 
Vooral zul len we ons zijn diep geloof als 
een kostbaar iets blijven herinneren. Hij 
bad veel en had een grote l iefde voor 
de kerk. 

Nu vader er niet meer is 
resteert alleen de herinnering 
maar die Is zo geweldig dat hîj daarin 
voor ons blijft leven. 

Onze troost bij zijn heengaan mogen wij 
vinden In dát geloof, dat God nu voor hem 
een plaats bereid heeft In Zijn Vaderhuis. 
Vader rust in vrede en blijf bij God samen 
met moeder aan ons denken. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor Uw deelneming ondervonden t ijdens 

de ziekte en na het overl ijden van onze 

lieve vader, behuwdvader en opa, betuigen 

wij U onze oprechte dank. 

Familie Meenhuis 

Denekamp, oktober 1985 




