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JOHANNES HENDRIKUS MEIJER 

sedert S mei 1954 gehuwd met 
Bcrcndin• Martina Reimink. 

Hij werd geboren te Zwolle (Wijthmen) op 25 april 
1916. Toch nog vrij plorsel ing overleed hij op 11 
februari 1 998 in Wierden. Als reken van 
ve rbondenheid mee Christus en Zijn Kerk werd hem 
toen hec H. Oliesel toegediend. Wc hebben hem de 
i 6e te rusten gelegd op het kerkhof aan de 
V riezenveenseweg. 

Rustig en cevreden is mijn dierbare man, onze lieve 
vader en opa gestorven: voor een verder lijden 
gespaard. Hij kon gelukkig rot aan zijn dood thuis 
verzorgd worden. Hij was altijd zo dapper tijdens zijn 
ziekte - bleef werken zolang h ij kon wam werken W'ds 
zij n hobby. Hij leefde tot het einde mee mer her lief en 
leed van zijn dierbaren - van zijn familie waarmee hij 
een hechte band had - gaf goede raad: b.v. hoe je een 
ziek kal f weer meneer kreeg. Tor her laatste roe ging hij 

naar verjaardagen. Wc kenden hem als een echte 
doorzetter - een man die soms gesloren kon zijn, maar 
die zich tijdens zijn ziekte steeds meer uirte. Hij was 
rijk met zijn vtouw, kinderen en kleinkinderen - was 
altijd zorgzaam en vol belangsrelling. Jan had zeker een 
mening over veel zaken, maar hij had gelukkig ook 
respect voor andere opvaningen en was beslist toleram. 
Hij kon de leiding over het bedrijf gelukkig uit handen 
geven en werd er daardoor des re meer bij betrokken. 
Voor de kleinkinderen was hij een echte opa d ie met 
hen voerbalde of genoor van muziek. Ondanks zijn 
werkzaam leven kon hij gelukkig ook genieten: van een 
gezellig feest - van een ficmochr naar Wijrhmen - van 
een dagtocht in de auto door bekende srreken - van het 
vee en van alles wat God geschapen had. Jan had ook 
een rotsvast geloof in God en was heel trouw in de 
beleving van dat geloof. Hij wist dat hij eens 
rekenschap zou moeren afleggen. Hij was zeker 
voorbereid op zijn afscheid. Zorgzame man. fijne vader 
en opa: bedankt voor je zorg - je arbeidzaam leven - je 
meeleven tot her einde toe. Bedankt omdat je ondanks 
je ernst toch ook speels kon zijn. Moge je geloof ons 
inspireren en moge jezelf bij God geborgen zijn. 

Voor ttw mteleven tijdens de ziekte en bij het aficheid van 
mijn dierbare man, onu lieve vader en opa, zijn tue u heel 
dankbaar. Het WdI voor om een steun. 

16 februari 1998. 

B.M. Meijer-Reimink 
Kinderen en kleinkinderen. 

Boomsweg 2a. 7645 AA, Hoge Hexel. 


