
Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Olde Benneker 
die op 28 november 1919 te Losser is 
geboren en op 19 februari 1988 onver
wacht is overleden in het Stadsmaten
ziekenhuis te Enschede. Op 23 fe
bruari d.a.v. is hij ter ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Deze broer, zwager en oom is uit ons 
leven heen gegaan en wij zullen hem 
missen. Met verwondering vragen wij 
ons af, hoe hij steeds weer de kracht 
vond om te leven, om toch weer naar 
huis te verlange n : niets meer kunnen 
omdat zijn gezondheid dat niet toeliet 
en toch hopen op de toekomst. 
Zo was Gerard altijd opgeruimd en te
vreden, hij klaagde niet. Hij hield van 
de natuur, bijzonder van duiven. Hoe
wel hij ze niet meer kon verzorgen 
ging zijn belangstelling er nog altijd 
naar uit. 
In het ziekenhuis kon hij zich schikken, 
maar hij wilde toch heel graag weer 
naar huis: de dag was al bepaald. 
Echter de mens wikt en God beschikt 
want onverwacht heeft de Heer van 
leven en dood hem tot zich geroepen. 

Zo werden twee broers van elkaar ge
scheiden, die in eenvoud van leven el
kaar tot steun waren. Zo werd hij plot
seling uit zijn familie weggerukt die 
met hem uitkeken naar de dag van 
zijn thuiskomst. 
Wat hij voor ons heeft betekend zal 
nu des temeer worden gevoeld nu hij 
niet meer tastbaar bij ons aanwezig is. 
Hij was een goede, opgeruimde man, 
die altijd de positieve kanten van het 
leven zag en daar ook zij n kracht uit 
putte. 
Wij bidden dat hij nu ruste in de vrede 
en vreugde van God mag leven. 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze 
dierbare broer, zwager en oom, betui
gen wij u onze oprechte dank. 

Broer, zusters, zwager, 
neef en nichten. 


