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In dankbare herinnering 

Rudie Meijer 

Audie werd geboren op 6 april 1941 te 
Enschede, op 21januari1997 is hij over1eden 

te Enschede. 

Een fijne, lieve man en vader is van ons heen
gegaan. We zullen hem missen. 

Op z'n 14de is hij begonnen als automonteur 
en tot het laatst toe waren auto's en het wer
ken eraan voor hem belangrijk. Trots was hij 
toen hij op het laatste kerstfeest van Kokkeler 
een onderscheiding mocht ontvangen. 
Z'n grootste hobby was vissen. Uren kon hij 
aan het water zitten en genieten van de stilte 
en de natuur om zich heen. Het visweekend 
met visclub "de Grondelmeijers· was voor hem 
één van de hoogtepunten van het jaar. Ook 
naar het kaarten met zijn zwagers keek hij al
tijd uit. 

In maart 1995 werd Audie ziek. Hij werd ge
opereerd aan longkanker. 
Deze operatie slaagde en de toekomst z~g er 
weer zonnig t..il 

Helaas duurde die toekomst korter dan we 
hoopten. Na anderhalf jaar, waann we nog van 
elkaar genoten hebben, sloeg de kanker op
nieuw toe en ditmaal werd hem dat fataal. 

Papa was een man van weinig woorden. Zijn 
liefde toonde hiJ vooral door daden. Hij stond 
altijd voor mama. waarmee hij bijna 32 jaar ge
trouwd is geweest, en ons klaar. 
Niet altijd was hij het met ons eens, maar wat 
er ook gebeurde, hij bleef altijd achter ons 
staan. 
Papa had om gelukkig te zijn genoeg aan zijn 
eigen kleine dingen. Hij was in staat om zich· 
zelf te zijn en te blijven. 
Aan de warmte in zijn ogen zag je dat hij ge
lukkig was. Deze warmte zullen wij ons altijd 
herinneren. 

Neem dit kaartje als herinnering aan onze lieve 
man en papa. 
Zie het ook als een teken van onze dankbaar
heid voor uw meeleven en IHI aanwezigheid. 
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