
In vrome herinnering aan 

FR EDERIKUS HERMANUS BENNEKER 
weduwnaar van 

Geertruda Johanna Loohuis 
Hij werd geboren te Losser 15 april 1905. Hij 
overleed in het ziekenhuis te Deventer 14 de
cember 1978. Bij de crematie te Usselo 18 de
cember d.a .v. hebben wij zijn gestorven lichaam 
aan de aarde toe,·ertrouwd . 

.Als ons aardse huis, ons lichaam , afgebroken 
wordt, heeft God een plaats bereid voor ons 
die Hem liefhebben, want door de dood wordt 
ons leven wel veranderd, maar niet ongedaan 
gemaakt". Het is een van de gedachten uit de 
Liturgie van de kerk, waarmee zij haar kinde
ren begeleidt bij de afloop van het aardse le
ven. Het zijn gedachten van troost en tegelijk 
beeowijzend naar de zekerhrid die wij vanuit 
ons geloof mogen hebben. 
Wij hadden onze vader en opa nog zo graag 
in ons midden gehouden, bij hield zo van zijn 
kinderen en kleinkinderen, en wij hadden hem 
om zijn eenvoudige hartelijkheid en belangsrel
~ing voor ons allen. Toen hij zijn echtgenote 
moest verliezen door de dood werd het ineens 
stil om hem heen, maar hij vond veel steun 
en hartelijkheid bij zijn familie en buren, dat 
heeft hij tot het laatste toe erg gewaardeerd. 
Naast de droefheid om zijn heengaan is er ook 
de troost .door de herinnering aan een liefheb-

bende en zorgvolle vader, een herinnering die 
nooit zal sterven. En vanuit ons geloof is er 
de zekerheid dat vader nu gelukkig is bij God, 
waar geen pijnen van ziekte en eenzaamheid 
hem meer bedreigen. Zijn aardse taak heeft hij 
volbracht, hij mag nu vertrouwen op het loon 
dat God zijn trouwe dienaren heeft bereid. En 
wij mogen ons ook verheugen op een geluk
kig wederziens in een leven dat geen ziekte 
of einde meer kent. 
Mijne dierbaren. nu ga ik jullie verlaten. Weest 
hartelijk bedankt voor alle liefde en zorgen die 
ik van jullie mocht ondervinden. Mijn Advent 
is ten einde, de geboorte tot Nieuw Leven is 
begonnen. Vaartwel en tot wederziens. 
Wij die hem kenden en liefhadden bidden: 
Heer. geef hem de eeuwige rust in Vrede, 

amen. 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens d e 
ziekte en na het overlijden van onze beminde 
vader , behuwdvader en opa betuigen wij u 
onze hartelijke dank. 

Familie Benneke-r 
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