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In dankbare herinnering aan 

Hennie Benneker 
echtgenoot van 

Riek Bodde 

Als kosterszoon werd hij geboren te Denekamp op 
6 februari 1921 en overleed, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, in de vroege ochtend van 
zondag 14 maart 1999. We hadden hem 18 maart 
voor het laatst temidden van ons tijdens de viering 
van de H. Eucharistie in de St. Nicelaaskerk te 
Denekamp, waarna wij hem te ruste hebben 
gelegd op het parochieel kerkhof aldaar. 

47 Jaar is Hennie in een goed en trouw huwelijk 
met Riek op weg geweest. lief en leed, ziekte en 
gezondheid samen gedeeld. Samen op weg en 
altijd goed met elkaar overweg. 
Na het verkeersongeval, zomer 1982, waarbij 
Hennie zijn linkerbeen moest missen en daardoor 
niet meer kon werken is dat samenzijn nog inniger 
geworden. Samen thuis en samen uit. 
Henk en Brigitte hebben een lieve vader aan hem 
gehad. Nooit vroeg hij iets voor zichzelf, altijd ging 
zowel thuis als in het bedrijf zijn aandacht uit naar 
anderen. Met zijn kleinkinderen was opa 'onmeun-

dig gek'. Het plotseling overlijden van Dick heeft 
hem veel verdriet bezorgd. 
Binnen de familiekring was Hennie zeer gezien. Op 
verjaardagen was hij met zijn verhalen van vroeger, 
waar hij zelf dan het meest van genoot, de gang
maker. Heel begaan was hij met familieleden, waar 
iets mee was en ook in de buurt was hij een goeie 
noaber. Wat kon hij genieten van de natuur, zijn tuin 
en zijn kanaries. Graag legde hij een kaartje met 
zijn kegelvrienden. 
Veel heeft hij ook gedaan voor de IJsclub, waar hij 
60 jaar lid van is geweest. Zijn beroep was ook zijn 
hobby. Hij was schilder in hart en nieren en ZiJn 
artistieke kwaliteiten werden zelfs in zijn voorko
men zichtbaar. Het is dan ook een zwaar kruis 
geweest toen hij na het ongeval niet meer kon wer
ken. Toch klaagde hij nooit en is op een milde 
manier met de veroorzaker van het verkeersonge
luk omgegaan. De Nicelaasparochie verliest in 
Hennie een meelevende mede-gelovige. De fraai 
gerestaureerde en opnieuw geschilderde kerststal 
zal zijn herinnering levend houden. Moge hij nu het 
verdiende loon ontvangen. 
Maria, voor wie hij zo'n grote verering had, zal 
Hennie nu bij de hand nemen en binnenleiden in 
Gods Rijk van Licht en Vrede. 

Hennie, bedankt en rust in vrede ! 

Voor alle blijken van belangstelling tijdens de ziek
te en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij u oprecht dank. 

Familie Benneker 


