


Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Gerhard Olde Meijerink 

Sinds 13 januari 1954 echtgenoot 
en sinds 18 september 1995 weduwnaar 

van Anna Johanna Theresia Vrielink. 

Na een slopende ziekte die uiteindelijk 
toch nog bijna 4 jaar heeft geduurd 

is onze vader en opa op 23 december 
2000 in de armen van zijn dochters 

José en Thea rustig ingeslapen. 
Na de Eucharistieviering in zijn 

Parochiekerk van de 
Heilige Maria Geboorte hebben we hem 
te rusten gelegd op het kerkhof aldaar. 

Dat we hem nu moeten missen is voor ons 
allen erg moeil ijk, maar dat verder lijden 
hem bespaard is gebleven sterkt ons in 
ons verdriet. 
Hij was gelukkig getrouwd met Ma. Het 
was dan ook een erg grote slag voor hem 
toen Ma op 18 september 1995 onver
wacht overleed. 
Ondanks dit grote verlies en al zijn verdriet 
pakte hij op een geweldige manier de 
draad weer op, waar wij bijzonder veel 
bewondering voor hadden. 

Op de dag dat hij een zeer zware beroerte 
kreeg hebben we hem al grotendeels ver
loren. Hij was half verlamd, kon niet meer 
praten en was niet meer die Pa zoals 
iedereen hem kende. Die man die hield 
van gezelligheid, niets te veel was en met 
zijn ruime interesse graag een babbeltje 
maakte met iedereen. 
Bij diverse verbouwingen was hij een 
onmisbaar iemand, want hij kon echt alles. 
Zijn grote hobby's waren z'n stukje land 
waar hij de aardappels en de groenten 
oogste, z'n vogels, de hond die hij zelf 
altijd een "stumpert" noemde en z'n werk
plaats met houtdraaibank. 
Voor zijn kinderen was hij een lieve en 
geweldige vader die erg dol was met z'n 
kleinkinderen. 
Hij was in alles een man om van te hou
den, daarom zullen we hem erg missen. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid 
bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij zeer 
dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


