
Dankbaar gedenken wij 

Nikolaus Meijners 
weduwnaar van Anna Petronella Jansen 

Hij werd geboren te Nordhorn op 23 november 
1927 en overleed plotseling in Oldenzaal op 16 juli 
1992 Biddend hebben wi1 afscheid van hem geno
men on de H. Antoniuskerk op 21 JUii en hem daarna 
bij zijn geliefde vrouw te rusten gelegd op de be
graafpl;iats in Oldenzaal. 

"Arbeid adelt' zegt een spreekwoord. Dit geldt ze
ker VOO< Klaus Meijners Meer dan 25 jaar heeft h1J 
met hefde bij Gelderman gewerkt. Na elke "ploeg' 
werkte hij nog uren in zijn werkplaats. Met grote 
prec1ez1e maakte hij dan kleding, niet alleen voor 
Van Mook. maar ook voor zijn kinderen en ieder
een die zo aankwam. H1J kon nu eenmaal niet goed 
'nee" zeggen. De liefde die hij koesterde voor het 
werk van zijn handen probeerde h11 ook aan zijn 
kinderen mee te geven. 

Met Zijn vrouw Annie vormde Klaus een hechte 
eenheid. Samen stonden ZIJ -31 Jaar lang- voor het 
vele werk en het gezin. 
Ze wisten in hun gezin een gezellige en hartelijke 
sfeer op te bouwen. Iedereen was welkom en men 
leerde met elkaar te delen. Ze vertrouwden hun 
kinderen en lieten hen ruimte om op hun eigen
wiize op te kunnen bloeien. 

Ze waren intens blij dat ze uiteindelijk ook allemaal 
een goede "plek' gevonden hebben. 

Een lange moeilijke weg heeft Klaus moeten afleg
gen tijdens de ziekte en na het afscheid van zijn 
vrouw. Hij kwam m een diep dal terecht en was 
moeilijk bereikbaar voor zijn omgeving. Hij heeft 
haar gemist en verlangde intens naar haar terug. 
Graag vertoefde h11 btJ haar graf. dat h11 als een 
eerbetoon aan haar, die hij zo liefhad, prachtig bleef 
verzOfgen. 

I°. deze moe1lo1ke periode kon hij altijd terecht b11 
z11n kinderen. Hun steun had hij nodig, maar h11 
wilde hen niet tot last z11n. Toen hij uiteindelijk zich
zelf moe en met goed voelde, keek hij vol spanning 
uit naar de uitslag van het medisch onderzoek. Het 
was als een drempel die hij meende te moeten 
nemen voor h11 verder kon. Het heeft niet meer zo 
mogen zijn. Plotseling is hij van ons heengegaan. 

"In hem verliezen we met alleen iemand die z'n vak 
verstond, maar vooral een liefdevolle vader en opa. 
We zullen proberen op onze wyze in zijn voetspo
ren verder te gaan. Moge hij nu herenigd met ma, 
naar Wie hij zo verlangde, leven in Gods liefdevolle 
nabijheid.' 

Voor uw meeleven na het heengaan en blJ de be· 
grafenis van Pa (en opa) zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


