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IN DANKBAARHEID GEDENKEN WU 

onze ~eve moeder en oma 

JOHANNA CATHARINA MARIA MEYERINK 
weduwe van 

GERARDUS MEULENKAMP 

Moeder is geboren te Hengelo (0) op 25februari1908 en 
hoeft haar hele leven daar ook gewoond en 1s overleden 
1n Hengelo (0) 1n Huize Hoog hagen op 27 jum 1992 in de 
!eelt jd van 84 Jaar. 

Moeder blijft in onze heriMering a!s een vrouw die 
zorgend voor haar man en zes k nderen, alttid 
behulpzaam klaar stond voor anderen en ondanks al!e 
harde wer11en en zuinige spaarzaamheid in moeilijke 
tijden bjd en aandacht had voor velen Nachtenlang 
heelt ze zitten naaien en verstellen en van oud weer 
nieuw gemaakt 
En haar vnendelijkheid zullen we nooit vergeten. 
Zeer zwaar geslagen werd zij door ziekte en sterven van 
zovelen in haar liefste omgeving. Hoeveel verdriet heelt 
zij wel niet moeten verdragen. En wat een sterk karakter 
en een groot geloof heelt zij moeten hebben om in zulke 

gebeurtenissen staande Ie kunnen blijven. Maar zij hád 
ook een g•oot geloof 10 God en een sterk vertrouwen op 
Maria Daarvan heelt z11 getuigenis afgelegd in haar vele 
en trouwe bezoelten aan kerk en kapel, in haar 
veelvuldig deelnemen aan gemeenschappefijke en 
individuele ziekenzalving. En haar rozenkrans wilde zij 
altijd bij zich hebben. 
Moeder heeft een moeilijke oude dag gehad met veel 
pijn. En niet alleen in die laatste erge maanden. We 
mogen nu God danken, dat haar levensweg en haar 
lijdensweg voltooid is. En dat ze in geloof haar leven in 
Gods hand heeft kunnen leggen. 
Voor haar vierden we de Uitvaartmis 1n de Onze Lieve 
Vrouwekerk van Hengelo (0) op 1 juli 1992 en daarna 
brachten we haar stoffelijk overschot op haar 
nadrukke~jl<e verzoek naar het Crematonum te Usse'o. 

Wij hopen en bidden, dat God haar lijden en liefde en 
leven zal wilren voltooien in het ~cht van Zijn eeuwigheid. 
Onze Vader. Weesgegroet Heer, geef haar de eeuwige 
rust. Dat zij moge rusten in vrede. Amen. 

Wij danken u voor uw meeleven met moeder in haar 
laatste tijden en sterven. WiJ zijn getroost en gesteund 
door liefdevolle zorg en vakkund.ge hulp aan moeder en 
aan ons gegeven. 

De fam1he 


