
Samen ...•..•• .. en nu zonder hem verder 

Bennie Meijerink 

Bennie werd geboren op 
17 1uni 1951 rn Losser 

Na 9 weken leven tussen hoop en vrees. 
heeft hij na een korte periode thuis, omringd 
door zijn gezin. de rust gevonden. De dag 

voor zijn 53e verjaardag hebben wij afscheid 
moeten nemen van m11n liefste schat en 
maatje en onze lieve zorgzame vader. 

Na de uitvaartdienst in de Maria Geboorte 
Kerk te Losser op 22 1uni 2004 hebben wij 

zijn lichaam te ruste gelegd op het 
kerkhof aldaar. 

Geboren als Jongste van 12 kinderen is hij 
opgegroeid op "Het Hoge Boekel". 
SpelenderwiJS in en mot de natuur in de 
"mäöt" heelt hij zijn liefde voor de natuur ont
wikkeld. Gevormd door de tijdsgeest van de 
jaren zestig heeft hiJ met liefde het vak als 
timmerman uitgeoefend. Kort na het overli1den 
van zijn moeder, heeft hij z11n best gedaan om 
Ria voor. zich te winnen. 

HiJ wist balans te brengen in onze verschillen
de karakters. Tegen het genieten van zijn vij
ver en het buitenleven. kon geen vakantie op. 
Tevreden met weinig, zorgzaam, tempera
mentvol, oprecht en puur tekenen zijn karak
ter. Bennie was een man die met weinig woor
den duidelijk kon maken wat hij, en een ander, 
nodig had. De grootste vreugde was het geluk 
van Zijn gezin. Altijd stond hij voor ons klaar. 
Met smart in Zijn hart heeft hij gevochten 
tegen zijn ziekte om zolang mogelijk bij ons te 
kunnen blijven Ook tijdens zijn laatste dagen 
heeft hij weer zijn moed getoond. Het feit dat 
z11n zoon Ed een week voor het einde toch nog 
z11n geliefde baan heeft gekregen heelt hem 
vervuld met grote voldoening. Bennie genoot 
van de momenten samen met Loes op hun 
tochten door de natuur en was trots op de 
eigenschappen die hij in haar herkende. Het 
niet langer kunnen genieten samen met Ria 
van zi1n ,kinderen. deed hem veel verdriet. 

Zo gewoon en zo b1izonder. 

In liefdevolle herinnering aan Bennie 

Ria Me11erink-Schifderinck 
Loes 
Ed en Manon 


