
'We ~ 't nut 6'1J'ijpen. 
'Waarom ~o vroqJ at van ons liun ? 

Je fwf ""9 t;Ot:Ju{ plannen. 
'Waarom Caat je ons allun ? 

!}{u ga je god, je lie6t 't god getlaan. 
In orut M7'Î1111D'i118 ~ulje 6{ijven uoori6utaan. 

t 
Met dankbaarheid en liefde willen wij gedenken 

ALBERTUS BERNARDUS MEBIUS 

echtgenoot van 
NARDY MEBIUS-NUMEIJER 

Hij werd geboren op 19 juni 1931 te Overdinkel. Na 2 jaar 
alleen in Venlo te zijn gewees~ trouwde hij met mam en 
woonden ze nog 8 jaar in Venlo, daarna vertrokken ze 
naar Oldenzaal. 
Op 3 maart 1991 overleed hij te Oldenzaal, voorzien van 
het H. Oliesel. Na de Eucharistieviering op vrijdag 8 
maart in de Mariakerk te Oldenzaal hebben we hem naar 
het crematorium te Usselo begeleid. 

Voor ons gevoel ben je veel te vroeg van ons 
heengegaan. Je voelde je gelukkig met mam en de 
kinderen; dat konden we aan alles merken; je was altijd 
opgeruimd en vrolijk. Voor mam en ons had je altijd tijd 
en aandacht. Vooral voor mam was je altijd zorgzaam en 
bezorgd. 
Je was blij dat je na vele jaren arbeid eindelijk in 
december 1989 in de VUT ging. Het afgelopen jaar heb 
je dan ook goed benut, om samen met mam veel te 
ondernemen. 
Daamaast besteedde je veel tijd aan de kanaries, de 
tuin, 't puzzelen en samen met mam op vakantie gaan. 
Thuis was je opgewekt en altijd in voor een geintje. Je 
had nog zoveel plannen, helaas heb je de tijd niet 
gekregen om deze uit te voeren. iedereen die jou goed 
heeft gekend, weet wat wij nu moeten missen. We 
leggen je neer in de handen van God. Hij zal zorg VOOf 

je dragen tot we elkaar zullen terugzien en dan voor 
eeuwig. 

Hlf moge rusten in vrede I 

Voor Uw meeleven in deze dagen, voor Uw aanwezig
heid bij de uitvaartdienst en crematieplechtigheid zijn wij 
U zeer dankbaar. U bent een echte steun voor ons 
geweest. 

L.H. Mebius-Nijmeijer 
en kinderen 




