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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Marinus Arends 

Weduwnaar van Tiny LooilUis 
Eerder 1\CdUI\naar van R1et..ic Groener 

H1j werd geboren in Oldenzaal op 8 november 
191-t en 1s op de leeftijd van 91 Jaar op 11 me1 
2006 te Oldcn1aal 01 cricden 

Ben groeide op m een beschermd gezin en heen 
btJna 7tJn levenlang aan de l.yceumstraat 
ge1100nd Toen hiJ met liJn ccr-.tc Houw R1ekie 
trouwde. bleef htJ daar dan ooi.: 110ncn 5amen 
met zijn moeder et:n broer t:n een tante 
Aan gastvnJheld ontbrat.. ht:t aan de 
Lyceumstraat noou Heeroom Groener had er 
zijn vaste logeeradres als hij in Twente op bezoek 
t..wam. 
Toen Lijn eerste HOuw R1cl..1e plotseling 
overleed in 1982 was het een geJut.. dat hij vrij 
snel daarna Tiny ontmoo::lle en h1j met haar 
nog zoveel prachtige jaren samen heen mogen 
beleven. Toen zij enkele jaren geleden ook kwam 
te overlijden werd het moeilijk voor hem om 
de draad van het leven v1ecr op te pakken. 

Hij was verknocht aan liJn werk bij de firma 
Beijer aan de grcn~ in Denet..amp 

Prachtige vcrhalen en anekdotes g1ngen 
hierover regelmatig over de tafel. 

Ben v1as een man gehecht aan tradnies I lij 
hield van lekker eten en drint..en en genoot van 
ge1elschap. Hij was een man die tich graag 
omringde met mooie dingen en ZIJn tum '"a~ 
hem alles Hij hield van rci1cn en vele vat..antlt:~ 
naar Oostenrij I.. '' erden Jarenlang gemaat..t 
llij bad tot het laatst toe een brede 
belangstelling voor het kven om 11eh heen en 
hoewel hij zelf geen kinderen had. v1as de 
interesse v·oor familieleden . de buren en LIJn 
kennissen altiJd groot 

De laatste jaren alleen werden steeds moeilijker 
voor hem vooral toen hij te maken t..reeg met 
lichamelijke klachten Dankzij de goede opvang 
door familie maar vooral door de buren het:ft 
hij tot het emd lijn grootste vvcns in vervulling 
zien gaan. namelijk he t Lelfstandig t..unnen 
bi ij ven wonen in zijn eigen zo vertrouvv de 
omgeving Op 11 mei 2006 t..v.am hier 
onverwacht maar definitief een eind uan. 

Wij zullen hem missen 

Met dank voor uw belangstelling en medeleven 
na zijn overlijden. 

De familie 


