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Ter dankbare her innering aan 

JO OL THUIS 

weduwe van JAN ME IJER 

Moeder werd op 11 juli 1916 in Hengelo ov geboren. 
Na een welbesteed leven is zij op 7 j anuari 1986 
in haar bejaardenhuisje op het '.t Swafert p lotseling 
overleden. Op 10 januari was in de 0. L. Vrouwe
kerk haar uitvaart, waarna ze bij vader te rusten 

werd ge legd op het r. k. ke rkhof van Henge lo ov. 

Moeder heeft zich he lemaal ingezet voor ons 
gezin. Niets was haar te veel voor pa en voor 

ons, haar kinderen en klein ki nderen. Ze was heel 

bezo rgd voor ieder van ons en leefde in al les 

met ons mee. Met haar opgeruimde karakter 
maakte ze het gezell ig in huis . 

Met haar gevoe l ige aard leefde ze mee met het 
leed en het verdriet van de mensen om haar heen, 

in de fam ili e en in de buurt. Ook het leed in de 
were ld ging haar aan het hart. 

Moeder was een gelovige vrouw die haar kracht 

bij God zocht en graag naar de kerk g ing. Vooral 
de 0 . L. Vrouwekerk was haar dierbaar. 

Moeder was iemand d ie mensen om zich heen 

moest hebben. Ze praatte graag en veel. Haar 
leven werd gebroken toen pa over leed . Ze kon 
de eenzaamheid niet verdragen. De laatste per iode 
van haar leven was dan ook buitengewoon zwaar 

voor haar. Ze trok zioh steeds meer terug en 

verlangde naar de dood, om dan weer bij pa te 
zij n. 

Plotsel ing werd haar wens vervuld. Ze was er 
helemaal klaa r voor. Moge ze dan nu, met vader 

herenigd, voor altijd bij God in vrede rusten. 

Ma, bedankt voor al je goede zorgen voor ons . 
Oma, je bent lief 

Uw hartelijke meeleven na het plotselinge heen
gaan van onze I ieve moeder en oma is voor ons 

een grote steun en troost gew<1est. We danken 
U daarvoor van harte. 

Kinderen en k le ink inderen 

Hengelo ov, januari 1986 


