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Wil in dankbaarheid gedenken 

BERNARDUS GERRIT MEIJER 
Geboren te Hengelo op 14 oktober 

1904. - Sinds 28 juni 1934 echtgenoot 
van 

BERNARDA GERHARDA 
MARIA JOHANNINK. 

In de vrede van Christus overleden 
te Enschede, op 11 november 1990. 
Na een plechtige Eucharistieviering 

in de kapel van het Dr.Ariënstehuls, 
werd zijn lichaam ter ruste gelegd op 

de r.k.begraafplaats te Hengelo op 
15 november d.a.v. 

Op de Zondag dat hij overleed hield 
Christus ons in het Evangelie de 
woorden voor: "Weest waakzaam, 
want gij kent dag noch uur." 

(Mt. 25,13) 

Zijn levenlang heeft hij er rekening 
mee gehouden weer op weg te zijn 
naar zijn Schepper. 

Door zich samen met zijn vrouw, 
met wie hij 56 jaar gehuwd was, in te 
zetten voor zijn gezin In een zorgzaam 
en arbeidzaam leve11. 

Zijn kinderen en kleinkinderen bete
kenden álles voor hem. Bij hun wel 
en wee voelde hij zich intens betrok· 
ken. 

Op en top zakenman was hij tegelijk 
door-en-door rechtvaardig. 

Was hij iemand met 'n sterke wil. hij 
liet zich tevens leiden door zijn 
levensprincipe: /1 Je moet doen, zoals 
het behoort." 

Daarmee drukte hij zijn onderdadig· 
heid uit aan God en zijn sterk betrok· 
kenheid aan de Ketk, die hij lief had. 

Hij leed eronder dat hij bepaalde 
waarden, ook binnen de Kerk, verlo
ren zag gaan. - Zoals zijn laatste 
levensjaren hem tot een kruis werd~n 
door zijn toenemende afhankelijkheid. 

Maar de trouw van zijn vrouw en het 
meeleven van de zijnen, waren voor 
hem 'n bron van troost, terwijl hij 
vooral zijn kracht bleef zoeken in zijn 
rotsvast geloof 

"Daar is c!e bruidegom. gaat hem 
tegemoet.'' (Mt. 25,6) 
Deze woorden hield de Kerk ons voor 
cp zijn sterfdag. 
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"HEER JEZUS, wij bidden U: laat 
hem nu delen In Uw hemels bruilofts
feest, waarnaar hij zo vol verlangen 
heeft uitgezien.'' 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

B. G. M. Meijer-Johannink 
Kinderen en kleinkinderen 


