
Groot was z11n inzet voor alles 
moge deze verder leven m ons. 

Een blijvende herinnering aan 

Hendrik Jozef Meijerink 

dre op 11 maart 1937 rn Losser geboren werd. 
Hij was 30 jaar gehuwd met 

Geertrudis Cathenna Maria Landman. 

Zeer onverwacht overleed hiJ thuis op 13 funi 1998. 
We hebben hem op 18 juni, na de Uitvaartviering 

m de St. Mart1nuskerk te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Nu wiJ zo onverwacht afscheid moeten nemen van 
Hendrik, van vader, willen we hem in onze herinne
ring meedragen zoals hrJ was. Een mens, die gevoe
lig en kwetsbaar door het leven ging. 
Bovenal was hij een bekwaam vakman, die heel se
cuur met zijn handen en met z11n doorzettingsvermo
gen veel paardesportwagens wist te maken. Dat werk 
betekende veel voor hem. Zoals hij ook interesse had 
in alle techniek. Hij maakte een moeilijke tijd door, 
toen hij afstand moest nemen van het werk, mede 
vanwege zijn gezondheid. 
Thuis bleef hij altijd bezig met allerlei dingen dre hij 
maakte. De nieuwe carport, het aanleggen van de 

turn; altrJd stond h11 klaar om iemand te helpen, als 
hij het kon. Zeer trots was hij op zijn kinderen. Met 
interesse volgde hij de verbouwing van het huis van 
Esther en Jan. En ook de studie van Anne-Marie en 
Michael, die zijn richting. de werktuigbouwkunde, 
inging. Jammer dat hij de afronding van hun studies 
niet mee kan maken. De laatste 1aren werden moei
lijk voor hem, omdat hij het vanwege z11n gi!zondherd 
rustig aan moest doen. Hij moest z11n krachten over 
de dag verdelen en zo wilde h•J alt11d meer dan hij 
kon. Zijn vrouw Truus is voor hem altijd een grote 
steun gev.eest. Met haar sterke en opt1m1st1sche aard 
wist ze hem bij te staan. Zeker ook de laatste jaren, 
toen hij zijn angst voor de dood soms uitte. 
H11 had het gevoel dat hij niet oud zou worden. Voor 
hem was dit onverwachte afscheid mrsschren goed, 
maar wij zullen hem missen. 
We bevelen hem aan bij God, dat hiJ nu leven mag 1n 
Zijn Liefde en Z11n Vrede. 
Hendrik, lieve vader, bedankt voor wat je voor ons 
gedaan en betekent hebt! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond na 
het overlijden van mijn man en onze vader. 

G.C.M Meijerink·Landman 
Michael 
Esther en Jan 
Anne-Marie en Wijnand 


