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IN MEMORIAM 



Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hermannus Johannes Benneker 
die te Losser geboren werd op 28 sep. 
tember 1929. Zijn kerkelijk huwelijk 
sloot hij te Galder (N.B.) 11 februari 
1969 met 

Maria Catharina van Alphen. 
Johan was een flinke man om te zien, 
totdat er nare boodschappen doorkien · 
ken, ziek, heel erg, naar Nijmegen en 
naar Enschede. De spanning van de 
vele reizen voor het bezoeken, het ho· 
pen tegen beter weten in, het entvan · 
gen van de ziekensakramenten en het 
uiteindelijk in volle overgave sterven in 
Ziekenzorg te Enschede 18 juni 1986. 
De uitvaart was in de kerk en de be
grafenis op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser 21 juni 1986. 

Johan was éen echte Twentenaar, een 
man van weinig woorden, maar met een 
werklust, een verantwoordelijksheids
gevoel en liefde, die men overal bij 
hem terugvindt. Voor zijn vrouw Riet 
en hun 3 kinderen Charlotte, Richard 
en lngrid kon alles. Zijn gezin stond zeer 
duidelijk bovenaan. Diezelfde eigen
schappen kende men ook bij Wisse-

links textielfabrieken, waar Johan meer 
dan 25 jaren al zijn krachten gaf en 
hij was er gezien als procuratiehouder. 
Hij studeerde graag en als reaktie had 
hij een keurig verzorgde tuin rond zijn 
mooie huis. 
Johan was ook diepgelovig. Geboren 
op het platteland, kende hij zijn afhan· 
kelijkheid: het gemis, het onvindbare, 
het sterven, de zegen van boven, zijn 
onbekende God, het ontluikende nieuwe 
leven, de beloofde toekomst en de ge· 
vangenschap in zijn eigen onvermogen. 
Omdat hij een tevreden man was, wil· 
de hij graag in Losser blijven, maar 
tevens kende hij het gevoel, om levend 
te wonen in het beloofde land en nog 
eenmaal te zien met nieuwe ogen. 
Heer, spreek voor Johan dit bevrijdende 
woord. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

M. C. Benneker- van Alphen 
Charlotte 
Richard 
lngrid 


