
Om je heengaan treuren wij 
Om wat je was zijn wij dankbaar 



In liefdevolle herinnering aan 

Jan Benneker 

Johan Gerhardus 

echtgenoot van 
Giny van den Hoonaard. 

Jan is geboren op 25 januari 1934 te Losser. 
Hij overleed te Enschede op 13 oktober 2001. 

Na een plechtige uitvaartviering in de 
H. Martinuskerk te Losser, vond op 18 oktober 

de crematie plaats in het crematorium te Usselo. 

Jan was een man waar je op kon bouwen, hij 
was eerlijk en recht door zee. 
Hij hield van gezelligheid en stond altijd voor ie
dereen klaar. Zijn hobby's waren tuinen aanleg
gen en onderhouden. 
Samen met ma kilometers fietsen en wandelen. 
Ma betekende alles voor hem, want hij kon geen 
dag zonder haar. 
Ook de kleinkinderen betekenden veel voor pa. 
Jan en Ronny, vader en zoon, maar bovenal 
vrienden voor het leven. 
Het 40-jarig huwelijk op 8 april j.l. hebben ze nog 
samen kunnen vieren. 

Zijn laatste vakantie heeft hij samen met Giny, 
Ronny, Jacqueline en Melissa in Tunesië nog 
doorgebracht. .. 
Vanaf mei 2001 werd hem gezegd dat h1J aan 
longkanker leed en hij kon dit moeilijk accepte
ren. Hij heeft hard gevochten tot het bittere eind, 
maar op het laatst was hij moe en uitge~~reden. 
Dit jaar was voor ons allen een moe!IIJk Ja.ar 
i.v.m. het plotseling overlijden van Hennie Kle1s
sen, zijn zwager, wat hem zeer heeft aangegre
pen. Wij hopen dan ook dat ze elkander boven 
tegen zullen komen. 

Het laatste beetje is nu op. 
Veel had ik te verduren. 
Het kaarsje is nu opgebrand, 
Gedoofd zijn alle vuren. 
Voor mij die het aangaat is het niet erg, 
Ik heb genoeg geleden. 
Wel voor hen die ik achterlaat 
Vaarwel en wees tevreden. 

Jan is gestorven op de verjaardag van zijn vader. 
Zijn laatste adem heeft hij uitgeblazen in het bij
zijn van Giny en Ronny. 

Wij danken u van harte voor uw deelneming en 
medeleven betoond na het overlijden van mijn 
dierbare man, onze vader en opa. 

Giny, 
kinderen en kleinkinderen. 


