
Dierbare herinnering aan 

Maria Euphemia Meijer-Weegerink 
echtgenote van 

Gerhardus Meijer 

Moeder werd 5 januari 1912 in een boerderij aan de 
Brammeloweg geboren. Zij was de één na jongste in 
een gezin van tien kinderen. Heel haar leven heen de 
gezondheid haar parten gespeeld, toch heeft ze zich 
er altijd goed doorheen geslagen. Samen kregen z,e 
twee kinderen, Johan en Sinnie en ze hadden vier 
kleinkinderen, later zelfs nog drie achterkleinkinderen. 
Het is een kleine familie, maar wel heel hecht. 

Marie heeft altijd van genoten haar familie om zich 
~een te hebben, ze was blij met alle kleine dingen 
m het leven. Iedereen was altijd van harte welkom 
want ze hield van gezelligheid in en om het huis. Heel 
haar leven bestond uit geven. Ze trok zich altijd het 
lot aan van de minderbedeelden. Dankbaar was ze voor 
de mooie fietstochten, die ze met opa gemaakt heeft. 
Ze genoten van de natuur en de vogels, ze zaten bij 
mooi weer graag op een bankje zomaar ergens koffie 
te drinken. 

~ok was ze heel dankbaar voor de goede verzorging 
die ze hebben gehad van Johan en Jetje. De laatste 
tijd liet het geheugen haar nog wel eens in de steek, 
ze wist soms niet meer waar ze was. Als moeder 
's avonds ging slapen, bedankte ze God voor alle 
goede dingen die ze die dag ontvangen had. De 
laatste maanden zei ze steeds vaker: "kwam God me 
maar halen, ik ben zo moe". Een wens die op 14 
december 2002 in haar vertrouwde omgeving thuis 
in vervulling mocht gaan. 

"Bedankt lieve moeder voor al je liefde die je ons gaf" 

Na een gezongen Uitvaartmis op 19 december in de 
parochiekerk van 0 .L. V. van Lourdes te Haaksbergen, 
hebben wij haar naar het crematonum "Enschede" te 
Usselo begeleid. 

Voor alle blijken van belangstelling na het heengaan 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma en 
overgrootmoeder zeggen wij u oprecht dank. 

Gerhard Meijer, 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Haaksbergen, 19 december 2002. 




