


Dankbaar gedenken wij 

Franciscus Antonius Mei1ennk 

weduwnaar van Gerarda Maria Ahu1s 

· 30 juni 1908 "!" 3 december 1995 
te Beuningen (de Lutte) te Oldenzaal 

We hebben afscheid van Frans genomen op 
7 december in de St. Antoniuskerk en hem 
daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Jouw ogen op mij gericht. 
Een kus op mijn gezicht. 
Een glimlach rond JOUW mond, 
JOUW hand die de mijne vond. 
Een gebaar dat zegt: 
"Het is de moeite waard, 
samen met jou. 
op deze somb're aard•. 

Deze woorden van hechte verbondenheid en 
oprechte eenvoud, vertrouwde onze moeder 
en oma toe aan het papier. Nu wij ook van 
vader afscheid moeten nemen, na een moei
lijke periode van ziekte en pijn, willen wij juist 
deze woorden kracht bijzetten. Want ook wij 
kennen hem als een bescheiden en lieve 
man. Een man die het leven nam zoals het 

kwam. Je hoorde zelden een onvertogen 
woord uit z'n mond. Trouw was hij in vele 
opzichten. Hij straalde warmte uit naar moe
der en naar ons. Maar hij was ook trouw aan 
z'n principes en bepaalde patronen waarin 
hij zich van oudsher thuis voelde. Een man 
met gouden handen. Alles 1n huis en tuin had 
hij op orde en hield hij op orde. Ook zijn om· 
geving heeft van deze gave mogen mee
genieten en hem gewaardeerd om het goede 
werk van z'n handen. 
Vader was ook een diepgelovig man, die 
wekelijks trouw op z'n eigen stekkie in z'n 
parochiekerk te vinden was. 
We zijn bl ij dat nu de piJn voorbij is. We zijn 
hem dankbaar voor wie en wat hij geweest 
is in ons midden. Wij bidden en hopen dat 
hij nu, met moeder herenigd, voorgoed ge
borgen mag zijn in Gods trouwe Vader
handen. 

Rust tn vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en meele
ven, danken wij u van harte. 

Fam. Meijerink 


