
leder afscheid 
hier beneden is een 
weerzien in de Eeuwigheid 



Ter nagedachtenis aan 

WYTZE VAN DER MEER 
geboren te Dronrijp, op 28 september 1907 

Zijn jeugd heeft hij gedeeltelijk doorgebracht in 
Bayum en later verhuisde hij met z'n ouders 
naar Dronrijp waar hij al jong in de handel is 
begonnen. 
Op 16 juni 1932 trouwde hij met Catharina Bu • 
walda en samen hebben zij hun gezin en zaak 
opgebouwd. Veel vreugde hebben zij samen be· 
leefd aan het feit dat God hun een groot aantal 
kinderen schonk, maar dit bracht ook veel zor • 
gen mee en groot verdriet toen ze een kindje na 
vijf maanden weer moesten afstaan. 
Er werd hard gewerkt voor gezin en zaak en in 
de oorlogstijd schuwde hij geen gevaren wan· 
neer landgenoten moesten worden beschermd. 
Daartegenover was z'n grootste ontspanning het 
toneel, waarvan hij ruim vijftig jaar lid is ge· 
weest. Jaren was hij regisseur en naderhand 
werd hij als erevoorzitter benoemd. 
Toen de kinderen groter werden en het er op leek 
dat de allergrootste zorgen wat voorbij waren, 
moest hij afscheid nemen van z'n vrouw, die na 
een ernstige ziekte van hem heenging. Dit is wel 
een donkere periode in z'n leven geweest. 
Na deze moeilijke periode kwam Sjoerdje Boer· 
sma in zijn leven, waar hij op 31 oktober 1969 
mee getrouwd is. Samen met haar heeft hij nog 
genoten van een wat rustiger bestaan. En toen 
zij na een ernstige ziekte niet meer alleen kon, 
heeft hij zich teruggetrokken uit het bedrijf, waar 
inmiddels zes van z'n jongens z'n idealen voort· 
zetten en zich helemaal gegeven aan het huis· 
houden en verzorgen van haar. 

Vooral het laatste jaar, toen hij zelf hersteld 
was van een hartaanval, heeft hij nog bewust ge· 
leefd, dankbaar voor elke dag die God hem gaf. 
Hij wist dat het einde onverwacht kon komen en 
had daar vrede mee. 
Temidden van die dingen waar hij veel van hield 
(toneel en vele bekenden) is hij op 21 december 
1978 plotseling overleden en na een plechtige 
uitvaartdienst, helemaal in zijn stijl, begraven 
24december1978 op het R.K. kerkhof te Dronrijp. 

God, wij danken U voor alles wat U ons in deze 
mens hebt gegeven en wij bidden U laat ons de 
vrede en de liefde onder elkaar bewaren. 

Dit gedachtenisplaatje moge zijn herinnering le
vend houden, tot gebed nodigen en onze hartel ij· 
ke dank tonen voor uw medeleven en belangstel· 
ling bij zijn leven, overlijden en uitvaart. 

Sj. van der Meer - Boersma 
Kinderen en kleinkinderen 


