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In dankbare herinnering aan 

HENDRIKA MARIA PIERIK 

weduwe van 
HENDRIKUS HERMANNUS MEIJERINK 

Zij werd geboren op 1 februari 1906 te Kerspel Goor, 
gemeente Markelo. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken overleed zij te Haaksbergen op 30 augustus 1995. 
Na de viering van de Eucharistie in haar parochiekerk van 
de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde op 4 september, 
werd zij begraven op het kerkhof van deze parochie. 

Onze mama en oma was een sterke vrouw, die in stilte en 
onopvallend haar leven in dienst stelde van het geluk van 
anderen. 
Daarbij was zij heel eerlijk en gaf aan haar 8 kinderen, 18 
kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen alle aandacht en 
zorg. Ze had een brede belangstelling voor ieder persoon
lijk. 
Verdraagzaamheid stond bij haar hoog in het vaandel; 
jaloezie en ruzie kwamen in haar woordenboek niet voor. 
Wij weten van haar niet anders, dan dat zij heel even
wichtig en gelijkmoedig was. Haar persoonlijkheid bleef in 
alle omstandigheden overeind en ze was altijd bereid de 
ander te helpen. 

Ze heeft in haar leven veel werk verzet, zowel in de huis
houding als op de boerderij en het was vanzelfsprekend, 
dat iedereen meehielp. Ze was boerin in hart en nieren en 
genoot van het leven op het platteland. 
Altijd, maar vooral bij het overlijden van papa, 25 jaar gele
den, heeft zij veel steun gevonden in haar geloof. Het 
gebed gaf haar kracht om te verwerken, wat er allemaal 
om haar heen veranderde. 
Zij leefde mee met alles in de maatschappij en in de kerk 
en probeerde het positieve en het goede te ontdekken van 
deze tijd. 
De gezondheid, het genieten van het buitenleven en de 
verbondenheid thuis, hebben haar heel fijne jaren gege
ven. Heel genoeglijk kon zij genieten van gezellige visites, 
met de familie om haar heen. 
Zij was hiervoor dankbaar, maar wij zullen haar ook altijd 
dankbaar blijven ........... . 

Heer onze God, laat het eeuwige licht 
haar nu voor altijd verlichten. 
Geef dat wij onze levensweg gaan 
met haar voorbeeld voor ogen. 
Amen. 

Voor uw hartelijke belangstelling bij de ziekte en het over
lijden van mama en oma en voor uw aanwezigheid bij uit
vaart en begrafenis danken wij u van harte. 

familie Meijerink 


