
In liefdevolle herinnering aan 

Gerhardus Hermannus Meenhuis 
Gerrit 

echtgenoot van 
Annie Meenhuis-Tijhuis 

Hij werd geboren op 26 april 1924 te Hellen
doorn en overleed op 2 juli 2000 te Almelo 
Hij 1s gestorven zoals hij dat graag wi lde, 
thuis, omringd door zijn vrouw en dochters. 

Gerrit was een liefdevolle echtgenoot en een 
zorgzame vader en opa, die erop uit was 
anderen gelukkig te maken. Zijn vrouw. 
kinderen en kleinkinderen waren zijn grote 
rijkdom en hij had alles voor ze over. Hij was 
een voorbeeld. een man van weinig woor
den, maar eerlijk en oprecht. 
Wij als familie konden altijd op hem bouwen 
en niets was hem teveel. 
Ook in zijn werk was hij een voorbeeld. 
Veertig jaar is hij werkzaam geweest in het 
onderwijs. waarvan 26 jaar aan de Scholen
gemeenschap St. Canisius. Hij werd alom 
gerespecteerd als collega en leraar Zijn 
enthousiasme heeft zijn dochters ertoe 
bewogen ook het onderwijs in te gaan. 
Na het te vroege overlijden van zijn broer 

Herman werd het leven moeilijk voor hem. 
De laatste periode van zijn leven was erg 
zwaar door zijn ziekte. Voor een man die 
altijd gewend was aan een ander te geven 
was het moeilijk te accepteren dat hij steeds 
meer aan anderen moest overlaten. 
Na deze moeilijke tijd is Gerrit uiteindelijk in 
vrede gestorven, gestorven zoals hij geleefd 
heeft; heel bijzonder, heel gewoon. 
Voor ons die achterblijven betekent zijn dood 
een groot verl ies. Zijn dagelijkse zorg en 
liefde zijn onvervangbaar en zullen we zeer 
missen. 
We bewaren fijne herinneringen aan Gerrit. 

Lieve Gerrit, pap en opa. we zullen 1e ont
zettend missen. maar we zijn dankbaar voor 
al het goede dat wij van jou mochten ont
vangen en met jou mochten delen. 
We houden van je. We bidden dat je mag 
rusten in vrede. 

Annie Meenhuis· Tijhuis 
Mariëtte-Everard 
Anne/ie-Leo 
en achterkleinkinderen 

Voor uw medeleven op welke wijze dan ook 
van U ontvangen. danken wij U hierbij oprecht. 


