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JOHANNES GRADUS 
MEIJNERS 

echtgenoot van 
MARIA CECILIA SANDERS 

weduwnaar van B. W. Grashof. 
Geboren 26 september 1912 te Tilligte 
en geheel onverwacht overleden op 

3 april 1989 te Enschede. 
De H.Eucharistie bij zijn uitvaart werd 
gevierd in de Goede Herderkerk te 

Enschede op 7 april, waarna hij werd 
begraven op het r.k.kerkhof aldaar. 

t 
Het leven van Jan Meijners is zeer 

bewogen en zeer werkzaam geweest. 
Als geboren en getogen zoon van het 
Twentse boerenerf is hij zichzelf 
trouw gebleven, ook al woonde hij de 
langste tijd van z'n leven in Enschede 

Hij heeft het geluk gekend van een 
mooi gezin met zijn vrouw en twee 
kinderen; haar plotselinge dood in 
1969 leek hem te verpletteren, maar 
hij hervond zijn levenskracht door 
zijn tweede vrouw, die drie kinderen 
meebracht. Zo is hij in de loop der 
jaren grootvader van elf kleinkinderen 
geworden. Voor hen waren al zijn in
spanningen en stoere liefde bestemd. 

Hij is tot aan zijn pensionering een 
onvermoeibaar werknemer geweest 
bij Van Gend & Loos: nooit heeft hij 
enig werk geschuwd en zijn werklust 
was onuitputtelijk. 

Zijn christen-zijn inspireerde hem 
tot een onmeetbare inzet voor de ge
loofsgemeenschap, vooral die van de 
Goede Herderparochie. Vanaf het al
lereerste begin van deze parochie 
tot zijn eigen laatste adem toe heeft 
hij vele taken verricht: overal en altijd 
was hij inzetbaar maar vooral als 
collectant en ais tuinder leerde hij 
elke vierkante meter kennen van 
kerkgebouw en omgeving. 
Hij dacht slechts aan de luister van 
Gods Huis en aan het welzijn van de 
anderen, die hem, hoe dan ook en 
waar dan ook, nodig hadden. 

Zijn geloof was ongekunsteld en ook 
kritisch van aard; zijn vroomheid ken
de dag noch uur; zijn trouw aan ge
loof en Kerk bleef heel zijn leven 
ongeschokt. 

Daarom is het sterven voor hem 
slechts een overgang naar het eeuwig 
leven in Gods Vaderhuis: dat bidden 
wij hem nu toe op voorspraak van de 
Moeder Gods Maria. 

Voor uw meeleven zeggen wij U 
onze hartelijke dank. 

Moeder, kinderen en kleinkinderen 


