
Met veel liefde willen wij 
in herinnering houden 

Theodorus Franciscus 
Meijermk 

sinds 21 augustus 1940 echtgenoot van 
Josephina Maria Damhuis, 

Hij werd op 26 juni 1913 te Losser ge· 
boren; getekend met het kruis van de 
ziekenzalving is hij van ons heenge
gaan op 22 november 1989. 
Na de Eucharistieviering op 25 novem
ber hebben wij hem ter ruste gelegd 
op het kerkhof van de H. Maria Ge
boorteparochie te Losser. 

In 1990 zouden ze belden met hun ge· 
zin het 50-jarig huwelijksjubileum vie· 
ren, maar de steeas slechter wordende 
gezondheid maakte duidelijk dat dit 
niet meer mogelijk zou zijn. Ondanks 
het feit dat wij deze "bekroning" niet 
meer mee kunnen maken, mogen wij 
zeggen dat dit sterven een eind heeft 
gemaakt aan een gelukkig leven . 
Al 18 jaar was hij thuis en heeft sa
men met zijn vrouw in ruime mate 
kunnen genieten van een welverdiende 
oude dag. 
Dagelijks reed hij op z'n brommer door 
de prachtige omgeving, waar hij mate· 

loos van kon genieten. Hij was een 
natuurmens en van jongs af aan een 
sportman. Hij behoorde tot een van de 
eerste leden van de voetbalvereniging 
T.A.R. Daarnaast waren zijn duiven 
zijn grootste hobby. 
Voor zijn kleinkinderen was hij een 
fijne opa. Van nabij mocht hij meema· 
ken dat zijn zorg voor het gezin rijke
lijk werd beloond door een fijne band 
met elkaar. Die goede verstandhouding 
maakte het mogelijk dat hij, steeds 
zieker geworden, in zijn eigen vertrouw
de omgeving kon blijven en ook daar 
is gestorven. 
In een gelovig vertrouwen leggen wij 
hem in de handen van God. Hij zal 
zijn leven voltooien met een vreugde 
die nooit zal eindigen en waar wi1 el· 
kaar ooit weer zullen ontmoeten, maar 
dan voor altijd. 

Voor uw medeleven tijdens de periode 
van zijn ziekte en voor uw aanwezig
heid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn 
wij u zeer dankbaar. 
U was een echte steun voor ons, wij 
hebben dat erg gewaardeerd. 

J. M. Meijerink-Damhuis 
kinderen en kleinKinderen. 


