
Ter herinnering aan 

Elisabeth Antonia Gerharda 
Meijer 

sinds 8 april 1961 weduwe van 
Johan van Mook. 

Op 10 september 1909 werd zij gebo
ren te Losser. Daar sloot zij op 31 ok
tober 1928 haar kerkelijk huwelijk met 
Johan van W.ook, van wie zij op 8 ap ril 
1961 helaas veel te vroeg afscheid 
moest nemen. 
De laatste tijd vocht zij voor haar leven, 
dapper als altijd. Maar haar ernstige 
ziekte was sterker dan zijzelf en op 
27 apri l 1985 nam ze afscheid van 
het leven. Z ij ontving de ziekensakra
menten en maakte in een diepe slaap 
haar laatste reis. Z ij werd begraven op 
het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser op 2 mei 1985. 

Ma was een begrip voor haar zoon met 
zijn vrouw en twee dochters met hun 
mannen. Graag was men in haar om· 
geving. Z1J hielp altijd. Zelf kende zij 
geen moeilijkheden. Graag verwende zij 
de hele familie, de 6 kleinkinderen, de 
twee aangetrouwden en het achterklein· 
kind het meest. Wat normaal thuis niet 
mocht, dat kon bij Oma allemaal. 
Oma kaartte graag en breide menige 
sok. Naarmate Oma ouder werd, kon 

zij ook beter waarderen, dat anderen 
haar wilden verwennen. 
Zo klein haar achterkleinkind was, toch 
wist zij goed uit te spelen om door 
"Omaatje" verwend te worden. 
Oma heeft ons veel aangename en fijne 
gebeurtenissen nagelaten, zodat wij tel · 
kens het gemis van haar aanwezigheid 
zullen voelen. 
Zo kennen wij haar in onze herinne
ringen, maar sinds kort was ze Oma 
niet meer. Niet of nauwelijks aanspreek· 
baar, verlamd en met de verwerpelijke 
gedachte aan een verpleeghuis, die haar 
zo met afschuw vervulde, hopen we dat 
zij in haar geloof de rust mag aantref. 
fen, die wij haar zo graag gunnen. 

Voor uw beiangstelling, betoond tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
orivergetelijke Moeder, schoonmoeder 
en Oma, danken wij U hartelijk. 
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