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Achter je ligt een leven van werken en plicht 
en juist dàt bepaalde in alles jouw gezicht. 

Zo bescheiden als je hebt geleefd, 
zo bescheiden ben je gestorven. 

In dankbare herinnering aan 

Johan Benneker 
Johannes Gerhardus Josef 

Johan werd geboren in De Lutte op 1 O maart 1923. 
Hij overleed thuis op 29 september 2004 nadat 
hij eerder al was voorzien van het Heilig 
Sacrament der Zieken. 
Op 4 oktober 2004 hebben we zijn lichaam te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof in De Lutte. 

We zijn bedroefd omdat we afscheid van hem 
moesten nemen, maar vinden troost in de 
gedachte dat hij nu verlost is van de slopende 
ziekte die de laatste paar maanden van z'n 
leven zo anders maakten dan hijzelf gewenst 
heeft. 

Johan was een man van eenvoud en weinig 
woorden , een echt 'buitenmens'. Het bestaan 

als hobby-boer dat hij jarenlang leefde was hem 
dan ook op het lijf geschreven. Als het weer het 
toeliet was hij op het land te vinden , waar altijd 
wel iets te doen viel. Dit alles onder de toezien
de ogen van z'n geliefde schapen. 

Bij slecht weer trok hij zich terug in één van de 
werkplaatsen die hij in en rond het huis had. 
Daar sloopte hij onder andere oude radio's en 
tv's en borg de onderdeeltjes netjes op, want 
'Die komen later misschien nog weer van pas .. .' 
Johan was een echte verzamelaar die bijna 
niets weg kon gooien. 

Een paar keer per jaar gunde hij zichzelf een 
'vakantie', zoals een dag op de fiets naar de 
markt in Enschede, de kermis in Oldenzaal of 
de Siepelmarkt in Ootmarsum. Meer was voor 
hem niet nodig. 

Johan, rust in vrede 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden betuigen we u 
onze oprechte dank. 

De Lutte, oktober 2004 
Bentheimerstraat 75 

Familie Poorthuis 
Familie Benneker 


