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Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de 

Ziel van Zoltger 

JOANNES BENNEKER 
Weduwnaar van JOHANNA DUBBELll'!:(, 

eerder van GEZINA KUIPERS 

geboren 28 Jan\lari 1867 te Losser. voorzien 
van de HH. Sacramenten der stervenden 
overleden 17 December 1947 en 22 December 
d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Midden tn de nacill werd er geroepen , 
.. Ziet de Bruide;om komt , en Zij dte gereed 
waren, gingen met hem ter btuilolt· . 

(Mrt. 25, 6). 
Hlj was een oprecht Christen, hiJ meende 

het \Joe::! met God en de mensen en niemand 
spra~ kwaad van hem. 

In het volle vertrouwen op zijn Verlosser I< 
hiJ gestorven. DGl! dan de Engelen hem geleid~n 
naar het Paraaljs, dat de mastelaren hem bij 
ztJn aankomst ontv-angen en brengen naar de 
H. Stad. het hemelse Jerusalem. 

Mijne dterbaren, blijft met elkander leven 
in vrede en onderlinge liefde, bidt voor miJ 
en blijft God uouw tot In de dood, dan zullen 
wij elkander eenmaal wederzien in de hemel 
Heer, geef JOANNES de eeuwige rust 
En het eeuwig licht verlichte hem, 
Dat htj ruste in vrede. Amen. 

F. J. ter Schure - R.K. Koster,Losser 
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