
Dankbaar bewaren wij in onze herinnering 
de naam van 

Sernardus Johannes Antonius 
Belderink 

echtgenoor van 
Geemuida Johanna Maria Weusrink. 

Bennie werd geboren op 22 januari 19-t2 re 
Oldenzaal. Gesterkt door het Sacramenr van 
de Zieken overleed hij in het r.k. Zieken
huis te Oldenzaal op 3 september 1987. Na 
de uitvaartdienst in de Sint Plechelmu~ . 
basiliek op 8 september hebben wü hem 
te ruste gelegd op de Algemene Begraaf. 
plaats te Oldenzaal. 

Bennie heeft de leefrijd van 45 jaar bereikt. 
Dar is zeer kort voor iemand die een srerk 
lichaam en een sportieve mentaliteit bezar. 
HU werkre hard Srak veel van zijn vrije rijd 
in de zaak en in de sport. mer namt in 
zijn lidmaarschap en bestuursfunctie in de 
Oldenzaalse Zwem. en Poloclub. Ook was 
hij acrief betrokken bü her organiseren van 
het Carnavalsfeest. 
Toen de eerste rekenen van zijn kwaal zich 
openbaarden heefr hij er alles aan gedaan 
om de kwaal te overwinnen. Helaas hebben 
al de behandelingen niet moqen baren Her 
heeft Bennie veel moeite gekost om dit re 
aanvaarden. HIJ liet er niet veel van bliJI.en 
maar vroeg zich wel eens af waarom her 

geluk zo ongelijk verdeeld was in deze 
wereld. 
H1j bleef ondant.s alles trouw aan zün ge. 
loof dar in hem was uitgezaaid op de dag 
van zün Doop. Ben is door een diep dal 
van luden gedaan. H11 bagatelliseerde zün 
lijden dan wel eens met de opmerking : 
Er zijn er die nog veel meer te lijden heb· 
ben. leder die hem heeft meegemaakt in 
zun ziekte stond verslagen machteloos bij 
her Tien van de onrlulsrering van z!Jn eens 
zo stt>rke lichaam. Het was alleen nog maar 
wachten op de dood. de laatste vijand die 
volgens Paulus onttroond zal worden. Men 
moet deze vijand niet onderschatten. 
Wie werkelijk hechte banden heeft met 
anderen. betaalt daarvoor met diep verdriet 
wanneer de dood die banden ontbindt. We 
troosten ons mer de christelijke gedachte: 
V\ ie deelgenoor is gewee~t in het liJden. 
tal ook delen in de verheerlijking. Hij hield 
ook heel veel van zijn moeder. bezochr haar 
rrouw in haar ziekte en voor Alexander. 
Barbara en Maurice was hij een goede vader 
en lieve oom. 
Heer laar Bennie nu delen in de vreugde 
die voortduurt in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

De familie Belderink dankt u allen hartelijk 
voor het medeleven bij de 1iekte en over
liJden van hun dierbaar familielid Bennie. 


