


Ter nagedachtenis aan 

Bernardus Gerhardus Meijerink 
Kapp·n Bearnd" 

• 27-00-1930 t 27-10-2008 

Bernard werd ais tweede on eeo gezin van 8 kinde
ren geboren op 27 maart 1930 te Losser, aan de 
Strokappenweg. Nadat beode ouders al vroeg waren 
overleden. bleven de 8 kinderen zeer jong alleen 
achter. De iongste kinderen werden overgebracht 
naar famihe, de oudste kinderen bleven biJ elkaar op 
de boerder11 Het waren zware en moe1h1ke Jaren. 
waar h•J vaak over sprak. Bernard is na de lagere 
school naar de land· en bosbouwschool gegaan 

Op 7 september 1957 trouwde Bernard met Annie 
Mi.niet In 1972 kregen ze Sandra en was het gezin 
compleet en gelukkig 

H11 was boer on hart en nieren. Zijn grote handen 
werkten voor z11n gezin. In de loop der 1aren verdwe
nen de varkens en specialiseerde hij zich op de 
melk-koeien. Het vee was z11n lust en zijn leven Hij 
was zijn tijd ver vooruit. Als één van de eerste boe
ren melkte h1J met een melkmachine en had hil een 
grote melktank 

Aan hun geluk kwam helaas een eond Annoe werd 
ongeneest11k ziek en stierf op 16 meo 1978. Bernard 
bleef alleen achter met Sandra. 

Na verloop van tojd kwam Moeny met haar 3 dochters 
AnJa. Mon;que en Ilse op Bemards levenspad. Ze 
trouwden en waren gelukkig rret elkaar. Opnoeuw 
sloeg het noodlot toe. In 1986 kreeg Bernard een 
beroerte. waar tuj nooit ,,._ helemaal bovenop •IS 

gekomen. ~idel11k aan werden de koeieo ver
kocht en gong Bernard zich m01 kalveren en later met 
sehapen bezighouden. Fietsen was zoin lust en Zijn 
1even. ·Klomp an en de kops op• Je kon hem dan 
ook overal tegenkomen. 

In mei vong iaar werd Bernard ongeneeslijk ziek. Via 
het z1ekenhu1s on Enschede en het Gereoa in 
Oldenzaal gong hij naar de dagopvang van het VTO 
1n Losser. De boerderij werd verkocht en Bernard en 
Mieny gingen aan de Mozartstraat wonen. Helaas 
was drt voor Bernard maar van korte duur In maart 
van dit iaar werd h11 opgenomen op de afdeling 
Kraesgenberg vai de Oldenho11e te Losser, waar hij 
steeds •erder achterurt gong. Na ontvangst van het 
"Sacrament der Zieken· tS hi1 op maandagavond om 
22.10 uur vredig ingeslapen lll de nabijhetd van 
Mieny en ons allen. 

Bernard, het is goeo zo. bedankt 

Wij bedanken iedereen voor het medeleven ti1dens 
zi1n ziekte en na z11n overlo1den 

Mieny 
kinderen en 
kle1nk1nderen 


