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Dankbare en blijvende herinnering aan 

Johannes Hendrikus Meijners 

echtgenoot van Susanna Johanna Hunder. 

Hij werd geboren in Tilligte op 
24 februari 1910 en overleed vrij 

onverwacht, na het ontvangen van het 
sacrament der zieken, thuis aan de 
Anemoonstraat 32 op 8 maart 1996. 
Na de Eucharistieviering op 13 maart 

hebben WIJ zijn lichaam begraven op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie 

te Denekamp. 

Met Jan Meijners is weer iemand heenge
gaan van een generatie die hard heeft moe
ten werken en sober leven om het gezin van 
het nodige te kunnen voorzien. 
Na 25 jaar met zijn vrouw gewoond en ge
werkt te hebben op een boerderijtje in Tilligte 
werd een huis gebouwd in Denekamp. In
middels was hij toen in dienst gekomen bij 
hetG.E.B. Denekamp, waarhij 17jaarsteeds 
grondwerk heeft verricht. 

Zijn aangeleerde levensstrJI liet geen ruimte 
o~ op vakantie te gaan. HOOQUit vond hij het 
f1Jn wanneer hem een autoritje werd aange
boden om in onze mooie omgeving rond te 
k11ken en te genieten van de natuur. 
De enige grote reis die hij in zijn leven 
gemaakt heeft 1s een Lourdesbedevaart ge
weest. 
De laatst~ jaren werd zijn bewegingsvrijheid 
steed~ minder en heeft hij veel pijn geleden 
aan z11n versleten heup. 
Nu heeft hij dé reis van zijn leven onderno
men en zal hij zeker aangekomen zijn bij 
God. We geven hem dan ook in vrede uit 
handen en zijn dankbaar voor de bijna 53 
goede huwelijksjaren, in lief en leed met 
elkaar doorgebracht; dankbaar ook voor de 
zorg en aandacht voor kinderen en kleinkin
deren. 

Jan, rust in vrede 
en blijf bij God 

in liefde met ons verbonden. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling 
en medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa. 

S.J. Meijners - Hunder 
Kinderen en kleinkinderen. 


