


Bas Meijerink 

geborer Losser, 28-09-1976 
overleden: Leeuwarde" 04-01 ·2007 

Lieve Bas, 

Bas jij was een man van wem1g woorden, die 
echter precies wist wat h1J wilde. Al in je 
vroege jeugd wist Jij da1 je toekomst b1J de 
luc'1tmacht lag. Later '1eb ie dan ook die 
studie gekozen die gesctirkt was om van je 
hobby je beroep te maken 
Toen dan ook Je droom werkelijkheid was 
geworden, heb je met veel inzet en plezier je 
werk gedaan. 
Nadat je Nicole had ontmoet. ben je met nog 
meer inzet begonnen aan het bouwen van 
een nog mooiere toekomst voor jullie twee. 
Je hebt met succes meerdere opleidingen 
afgerond en een paar jaar geleden ben je 
begonnen aan de H.B.0.-opleiding werktuig
bouwkunde. 
Alles leek zo mooi, tot die éne dag, toen je te 
horen kreeg, dat je aan die verschrikkelijke 
ziekte leed. Je ging echter niet bij de pakken 
neerzitten, onderging de chemokuren in de 
overtuiging dat alles goed zou komen. 

Ze"s nadat. na de eerste serie kuren, de ziek· 
te weer kwam opzetten. bleef jij pos1t1el. Je 
ging "gewoon• naar JO werk en naar school 
In JUii 2006 studeerde 1e met prachtige 
Cijfers af voor je H.B.0.-diploma werktuig
bouwkunde. Je regelde je overplaatsing naar 
Leeuwarden. waar je samen met Nicole een 
mooie woning betrok, want in Leeuwarden lag 
immers jullie toekomst. 
Op een kwade dag rn december 2006 bleek 
echter dat de ziekte niet weg was, maar dat 
die zelfs in alle hevigheid was teruggekomen. 
Toen ook kwam bij jou het besef dat je deze 
strijd niet kon winnen Met bewondering heb· 
ben wij gekeken hoe jij met deze situatie 
omging, met do rust waarop jij het onvermij
delijke accepteerde. 
Wat je zelf kon regelen, regelde je zelf 
Na afscheid te hebben genomen van allen die 
je lief waren, was ie met het leven klaar. 
Op de morgen van de 4e januari ben je, 
temidden van hen die je dierbaar waren, 
rustig ingeslapen. 

Bas bedankt voor alles. 

Bedankt voor jullie aanwezigheid. 

Nicole Strijdveen 


