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In vro.-r"ls naged~chtenrs oa:1 

JAN HENDRIK BEENE 
weduwnaar van 

MARIA HENDRIKA VAN DEI1 AA 

Hij werd geboren 17 >eplember 1887 te Denekamp. 
Voorzien van tlet Sacrament der Zieken overleed h•J 
26 juni 1982 Ie Denekamp. Op 30 juni d.a.v. hebben 
wij zijn gestorven lichaam te ruste gelegd rn het 

porochiele kerkhof Ie Denekamp. 

Door de dood wordt hef leven v<Jn een mens op aarde 
ingrijpend veronderd, maar het wordt niet o.1gedaan 
gemookl; de mons, beeld en geHjkeni> van God de 
Sche pper, is voorbestemd om te leven en ni et om in 
vergetelheid en in hot niels te verdwijnen . Ook al 
zien en merken WIJ b·j het sterven het ophouden van 
l)l)rds bestaon: Ud ons geloof, door Jezus in zijn Kerk 
tot leven gebracht, weten wij dat er méér is dan ,..;, 
waarnemen. God 15 groter d"n wij al ;en samen. Van· 
uol dil geloof in God en trouw aan de Kerk heelt 
onze geliefde voder en opa, deze man, oprec-ht ge · 
leefd. Toen zijn lichamelijke krachten bijna ten einde 
raakten was toch de gang naar de parochiekerk. nog 
een vast deel van ZIJn dagei•Jks programma: H•J zou 
geen Zondag kunnen vieren zonder Euch.lri$fieviering 
in de kerk. Toe n op hoge leeflijd zijn kr3chlen dit 
niet meer toelieten, viel het hem zwaar, ook al bleef 
hij met zijn heldere geest met het kerkelitk leven 
nauw verbonden. Ook al werd hij omringd door lielde· 
volle z:org en 4\1nd..,cht, tóch moet he t hem z.waar 
zijn gevallen om li •n lo31len jilren lang als weduwnaar 
te leven; hij en zijn vrouw hoJdden het op hun levens
avond zo mooi kunnen hebben samen, wij hodden hen 
dal zo goorne gegund. 
Wij zijn naast de droefheid om z'n heengaan echter ook 
dankbaar orn alles wat hij voor ons heelt betekendj 
het is een herinnering die niet zal sterven en het vele 
goede dat wij vet1 hem ondervonden zal in ons ver· 

der leven. Wij welen ook d•l hoj nu verder teelt b:j 
Godi daar zullen wij ééns we• r samen z:ijn in eeuwig 
en volmaa<f leven· de kr:)On Oi) ons werk ~n leven. 
M•jne geliefden, ik ga jullte nu v• rlaten. Weest har
telijk bedankt voor alle liefde en zorg die ik van 
jullie mocht ondervinden. Ik heo miJn taak volbr~chl 
tol het uite rste , nu wacht m•J het loo."' d.,l God heeft 
bere•d voor wie Hem liefhe bben. In loven en sterven 
behoren wij Hem toe. 

Heer, geef hem de eeuwig e rust in uw Vrede, amen. 

Voor Uw dee lneming ondervonden na hel overlijden 
van onze beminde vader, behuwdvade r en opa betui
gen wij U on ze oprechte donk. 

FAMILIE BEENE. 

J. Benneker koster - Denekamp 


