
Zoals hij leefde 
is hij heengegaan. 

Eenvoudig, tevreden 
en karaktervol 

Met veel liefde blijven we denken aan 

Hendrik Johan van der Meer 

die op 12 april 1920 in Glanerbrug geboren 
werd. Hij was 47 jaar gehuwd met Alberta 

Susanna Damhuis. 

Op 27 juli 1999 overleed hij, na voorzien te 
zijn van het Sacrament van de Ziekenzalving, 

in het Verpleegcentrum Twente-Oost te 
Losser. We hebben hem op 31 juli, na de 

Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, te rus
ten gelegd op het R.K. kerkhof. 

Nu wij afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, doen we 
dat met veel verdriet. Toch zullen vele dierbare 
herinneringen ons met hem blijven verbinden. 
Vader kon terugzien op een goed leven. Samen 
met moeder. met wie hij 47 jaar getrouwd was, 
werkte en zorgde hij voor zijn gezin. Hij ging 
met veel plezier naar zijn werk, dat hij met hart 
en ziel deed. Zijn twee jongens betekenden 
veel voor hem en hij stond alt ijd voor hen klaar. 
Ook was hij trots op zijn drie kleinkinderen. 

Zijn grote hobby was de voetbal. Van jongsaf
aan speelde hij zelf en later volgde hij alle wed
strijden op de T.V. 
Hij hield van de natuur, van al wat leeft. Samen 
met moeder maakte hij mooie fietstochten 
door het Twentse landschap. Onderweg maak
te h ij graag een praatje, hij hield ook van gezel
ligheid. 
Tot zijn 73e jaar was hij gezond en was hij altijd 
bezig. Daarna werden zijn krachten langzaam 
minder. Hij vond het heel erg dat hij niet goed 
meer kon praten, terwijl hij dat zo graag deed. 
Anderhalf jaar geleden werd een opname in het 
Verpleegcentrum noodzakelijk en dat was voor 
hem een moeilijke stap. Moeder bleef hem 
dagelijks bezoeken. Daarvoor was hij haar 
zeker dankbaar. 
Als een diepgelovig mens heeft hij geleefd en 
zo bevelen we hem nu aan bij God, dat h ij hem 
opneemt in Zijn Liefde, in Zijn Vreugde. 

Hennie, vader, opa, bedankt voor je zorg en 
aandacht voor ieder van ons. 
Rust nu in de Vrede van God. 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa. 

A.S. van der Meer-Damhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


