
t In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Meinders 

weduwnaar van 
Maria Anna Bernhardlne Rollers 

eerder gehuwd geweest met 
Aleida Maria lansink 

Hij werd 27 augustus 1907 in Noord-Deurningen ge 
boren. Op 24 maart 1993 overleed hij thuis na voor
zien te zijn van het H. Sacrament der Zieken. Op 27 
maart d.a.v. hebben wij tijdens de viering van de H. 
Eucharistie in de St. Jozefkerk afscheid van hem ge
nomen. waarna w11 hem ter ruste hebben gelegd op 
het r.k. kerkhof aldaar. 

Afscheid nemen door het heengaan van onze lieve 
vader en opa doet ons veel verdriet. Dankbaar z11n 
wij God dat h11 zolang in ons midden mocht zijn. 
Ruim 85 1aar 1s hij geworden . • ."t Is good west" zet 
Meinders Hannes de laatste weken weleens. 
Onder die naam kenden de meeste mensen hem. 
vooral in Noord Deurningen. Deze plaats was hem 
veel waard. 
Hij was graag temidden van zijn familie, maar ook 
van zijn plaatsgenoten. Zondag 's morgens kaarten 
was toch wel z11n grootste hobby. Daar voor was hij 
al naar de " Hoogmis" geweest. Hij was een gelovig 
man. de kerk en Meneer Pastoor waren hem zeer 
dierbaar. 

Heel veel kracht zocht en kreeg hij daar na het over
lijden van zijn vrouw Aleida, die eerder gehuwd was 
met zijn broer Gradus. 
Samen met de kinderen moest hij verder, gesteund 
door zijn zuster Marie. oma en opa. 
18 Januari 1961 trouwde hij met Maria Rollers. In
middels woonde hiJ met de twee jongste kinderen 
aan de Grensweg. 
27 Jaar waren ze gelukkig samen toen Maria in de 
zomer van 1988 plotseling overleed. Dit was voor 
hem een zwaar verlies en op zijn leeftijd was het 
moeilijk om alleen te zijn . Troost zocht hij in het 
werk en hij voelde het zelfs als een plicht om mee te 
blijven werken op de boerderij bij zijn zoon en de 
kleinkinderen. 
Het was voor hem moeilitk toen zi1n krachten afna
men en hij afhankelijk werd van anderen. Maar 
gesterkt door het Geloof zei h1r " Over het leven 
hebben wij niks te zeggen. dat doet Onze Lieve Heer 
wel" . 
Met dit sterk vertrouwen in een weerzien met hen 
die hem dierbaar waren is hij rustig ingeslapen. 
Wij bewaren onze lieve vader en opa in ons hart als 
een rustige en eenvoudige man. Wij bidden tot God 
en de H. Maria dat hij mag rusten in vrede. 

De familie Meinders dankt U voor uw belangstelling 
en medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijdi;n 
van onze dierbare vader en opa. 

Noord-Deurningen. maart 1993 


