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Dankbare herinnering aan 

Gradus Jahannes Meijerlnk 
echtgenoot van Maria Euphemia 

Lukens. 

Hij werd geboren op 23 april 1918 te 
Lonneker, 

en is op 24 augustus 1994 onverwachts 
te Enschede 
overleden. 

Na de Uitvaartdienst in de parochiekerk 
van Sint Jan te Enschede hebben wij 

hem ter ruste gelegd op de R.K. 
begraafplaats te Oldenzaal. 

Diep bedroefd moeten wij afscheid nemen 
van mijn dierbare man, onze zorgzame 
vader, lieve opa en zoon. Hoewel hij al enige 
tijd ziek was, kwam zijn dood toch totaal 
onverwachts, "als een dief in de nacht' . 
Al van jongsaf was hij, als oudste van 14 
kinderen, vertrouwd met de dagelijkse zorgen 
van een gezin. Hij was een man die alles kón 
en alles dééd als dat nodig was. In alle rust 
en eenvoud stond hij altijd voor iedereen 
klaar. 

Zijn zorg ging natuurlijk allereerst uit naar zijn 
vrouw en zijn kinderen. Met hen was hij 
gelukkig. Niet minderblij was hij trouwens met 
zijn kleinkinderen. Hij was ook altijd bereid 
om overal in de familie een handje te helpen. 
Daarnaast had hij een brede maatschappe
lijke belangstelling en betrokkenheid. Vanuit 
zijn wer1< bij de NS was hij vakbondsbestuur
der. Gedurende al jaren dat hij in de Zuider
straat woonde heeft hij veel betekend voor 
ker1< en parochie van de SI.Jan. Meer dan 40 
jaar nam hij trouw deel aan de jaarlijkse 
Gerardusprocessie in Overdinkel. Hij kon erg 
genieten van de natuur, hield van wandelen 
in het bos. De tuin en de vogels waren zijn 
lust en zijn leven. Nu hij toch nog 
onverwachts is gestorven zijn wij verdrietig. 
Maar vooral ook dankbaar voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft. Wij mogen geloven 
dat nu tot hem gesproken worden de 
woorden uit het evangelie: ' Goede en trouwe 
dienaar, ga binnen in de vreugde van uw 
Heer'. 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa, danken wij u heel 
hartelijk. 

M.E. Meijerink-Lukens 
kinderen en kleinkinderen. 


