
Waarom al dat vechten, 
waarom al die pijn. 
Je wilde hier niet weg, 
je wilde bij ons zijn. 
De strijd was oneerlijk 
en geheel niet terecht. 
Je wilde nog graag verder, 
maar verloor dit gevecht. 



In liefdevolle herinnering 

• 
Bennie Mebius 

(Bemardus Albertus Johannes) 

Bennie werd op 25 oktober 1958 in Venlo geboren als oudste 
kind van het gezin Mebius. Later kreeg hij nog twee broers en 
twee zussen. 

Op zesjarige leeftijd verhuisde Bennie met het gezin naar 
Oldenzaal. In 1979 leerde hij Désiree kennen bij de scouting en 
het was liefde op het eerste gezicht. Na zijn diensttijd kreeg 
Bennie werk bij de AKZO en is daar ook altijd blijven werken. 
Bennie en Désiree trouwden in 1985. 

Zes jaar later overleed heel plotseling zijn vader. Dit heeft hem 
enorm aangegrepen. Gelukkig waren er ook fijne momenten, 
zoals de geboorte van zijn kinderen Anouk, Koen, Stef en Luuk. 

Bennie was een optimistische man en bekeek alles nuchter. Hij 
kon alles goed op een rijtje zetten en hield niet van poespas. 
Eenvoud sierde hem. Hij was hulpvaardig, vriendelijk en altijd 
in voor een praatje. 

Ook was hij een echte huisvader. Met de kinderen fietsen , 
spelen, stoeien en samen kamperen vond hij fijn . 

Eind mei dit jaar voelde Bennie zich niet lekker en in juni kreeg 
hij te horen dat hij alvleesklierkanker had. Dit was voor hém 
moeilijk te begrijpen. Hij had altijd zo gezond geleefd! 
Na een periode van leven tussen hoop en vrees is hij afgelopen 
vrijdag I O oktober toch onverwacht snel van ons heengegaan . 

Bennie, we hebben de laatste periode met jou heel intens 
beleefd. We zijn blij dat je nu geen pijn meer hebt, maar erg 
verdrietig omdat we afscheid van je hebben moeten nemen. 
Bedankt voor alles! 

Onze dank gaat ook uit naar alle mensen die belangstelling, 
hulp en medeleven hebben getoond tijdens zijn ziekte en 
overlijden. 

Désiree Mebius - Olde Nordkamp 
Anouk, Koen, Stef en Luuk. 




