
Dankbare liefdevolle herinnering aan 

Gerhardus Johannes Benneker 
echtgenoot van Bernarda Elfrink 

Hij werd geboren op 19 februari 1926 in Losser. 
Zondagmorgen 27 juni 2004 overleed hij 
na een kortstondige ziek1e vrij plotseling. 

Na de Uitvaartviering hebben wij hem te ruste 
gelegd op de R.K. -begraafplaats aldaar 

op 1 juli 2004. 

Een fantastische lieve man. vader en opa heeft ons 
verlaten. Zojn lichaam was niet meer in staat om 
verder te leven op deze aarde. 
Zijn hele leven heeft hij in Losser gewoond, waar 
hij bijna 57 jaar de lieve echtgenoot is geweest van 
Bernarda Elfrink. 
In een gezin van negen Kinderen moest hij vreselijk 
hard werken en het kwam niet zelden voor dat hij 

zelfs 's nachts schepen ging lossen. Het moge dui
delijk zijn dat hij dit met grote liefde deed. 
Toen hij 14 jaar was ging hij werken in de steenfa
briek en de laatste jaren voor zijn pensioen bij 
Groen bouw. 
Hij was zeer behulpzaam, humorvol en opgewekt. 
Vogels houden en kijken was zijn grootste hobby. 
Over elke vogel kon hij wat vertellen. Vogelkastjes 
maken was voor hem geen probleem al ging dat 
de laatste tijd zeer moeilijk. Toch putte hij daar alle 
kracht uit om dit voor een bepaalde datum af te 
maken. 
Rocky, zijn hondje, was altijd bij hem in de buurt 
en werd door hem vertroeteld als een kind. het was 
zijn trouwste vriendje. 
Zijn grootste liefde ging echter ten aller ti jde uit 
naar zijn gezin en hij genoot zichtbaar van de kin
deren en kleinkinderen. 
Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn dat verder lij
den hem bespaard is gebleven en zullen met heel 
veel liefde aan hem terugdenken. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven en belangstelling na het heen
gaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, danken wij U hartelijk. 

Nardy Benneker-Eifrink 
Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 


