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In dankbare herinnering aan 

Catharina Benneker 

weduwe van 

Hermann Heinrich Geerd ink 
Zij werd geboren op 3 november 1911 te Losser. 
Zij is na te zijn voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken, vredig van ons heengegaan op 22 maart 2003. 
Na de Uitvaartviering op 27 maart in de H. Gerardus 
Majellakerk in Overdinkel hebben wij haar begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Het drukke leven van onze zorgzame moeder werd 
gekenmerkt door een positieve houding. Nooit klagen, 
steeds vooruit, aanpakken en met humor, haar zo 
eigen, vervu lde ze nauwgezet haar taak als echtgeno
te en voedde ze haar kinderen op. 
Toen we eenmaal groter en zelfstandig waren, kon ze 
eindelijk samen met 'ons Pa' gaan genieten van wat 
rustigere jaren. Eerst nog met hun tweetjes in hun bun
galow. Na vaders overlijden woonde ze hier nog een 
aantal jaren alleen. Zo'n 8 jaar geleden kwam ze in de 
St. Maartens-Stede wonen. Na de verhuizing naar de 
nieuwe, grotere kamer in de St. Maartens-Stede hing 
het schilderij met het bootje boven haar bed. 
Wellicht dat ze gedurende de laatste weken vanuit haar 
bed wat vaker naar dit dierbare schilderijtje heeft liggen 

staren en gedacht moet hebben: Wanneer is mijn tocht 
van 91 jaar ten einde? Wanneer mag ik mijn moege
streden lichaam toevertrouwen aan Hem, in wie ik mijn 
hele leven zo'n vast vertrouwen heb gehad? 
Ze zou 16 jaar lang in haar eentje haar leven moeten 
laveren en sturen, eer het moment daar was dat het 
haar gegund werd voet aan wal te zetten, om uit te rus
ten na die lange levensreis. 
Dat moment kwam op zaterdag 22 maart 2003. 
Gesterkt door het laatste Sacrament, voorafgegaan 
door de ontelbare keren dat ze hulp zocht en vertroos
ting vond in het licht van de kaarsen die ze opstak. De 
kaarsen die ze de laatste jare'n liet opsteken, omdat ze 
het zelf lichamelijk niet meer aan kon. Een kaars voor 
haar dierbaren en een kaars voor diegenen die beproe
vingen in hun leven moesten trotseren. Vasthoudend in 
haar onwrikbare overtuiging dat het kleine kaarslichtje 
van haar het onoverkoombaar lijkende ontij zou bedaren. 
Naast het schilderij getuigen in haar kamer de kruis
beelden en de afbeeldingen van de Heilige Moeder 
Maria met Haar Kind van het vaste Godsvertrouwen 
van Catharina Benneker, zoals haar doopnaam was. 
We zijn dankbaar voor het voorbeeld dat ze ons als 
moeder gegeven heeft, 'ons Oma'. Ons rest slechts de 
herinnering aan haar, onze rots in de branding. We zul
len deze herinnering aan haar dierbaar blijven koeste
ren. Als troost hebben wij dat haar aankomst bij de 
Heer nu acceptabel voor ons is. Hier kunnen wij wel 
verder mee leven. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar leven 
en na haar overlijden zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


