
t 
Gedenk in uw gebeden 

Johannes Hendrikus Benneker 
weduwnaar van 

Geziena Maria Benneker 

Hij werd geboren te Losser op 6 januari 
1907 en is overleden in het r.k. Ziekenhuis 
re Oldenzaal na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Ziekenzalving op 6 december 
1989. Na de Eucharistieviering op 9 decem· 
ber 1989 hebben we hem ter ruste geleqd 
op het r.k. kerkhof re Rossum. Daar wacht 
hij op de verrijzenis. 

Eenvoud en hare! werken waren de ken
merken van z[jn goed besteed leven. H!J 
was met weinig tevreden en een gelukkig 
mens. Gedurende vele jaren reed hiJ langs 
de boerderijen om de melk naar de fabriek 
te brengen. HIJ was door iedereen gekend 
en bemind om de rust die er van hem 
uitging. 
H[j genoot van het buitenleven. Na ziJn 
werk op de melkfabriek was h[j dan ook 
alt[jd bezig op het land en in de tuin met 
schoffel en hark. Dat was z[jn lust en ziJn 
leven. Hij hield ook van een praatJe met 
buren en bekenden. Toen h[j zelf niet meer 
naar de buren kon gaan was hU heel bliJ 

en dankbaar als men hem opwcht om een 
praatje te maken. 
De dood \all zijn vrouw, 15 Jaar geleden. 
was voor hem een qroot \Crdrit't. ,\1aar door 
de fijne opvanq 1n het gezin van zijn enigste 
dochter en kleinkinderen heeft hij toch nog 
gelukkige jaren Qekend. 
Hij respecteerde het gezin van zijn dochter 
en trok zich graag terug 1n ZIJn eigen ver
ttekken waar h[j genoor van het bezoek van 
zijn klein~inderen . 

H[j was een oprecht gelovig mens. Je zag 
hem regelmatig in de kerk en bij het graf 
van zijn vrouw. Moqe hij daar nu rusten. 
biJ haar. in de vrede van de Heer. 

De familie Postel- Benneker dankt U allen 
voor het medeleven biJ het overlijden van 
hun lieve vader en opa 


