
In onze hennnering en ons gebed gedenken wij 
dankbaar 

j Johannes Hermannus Benneker 

weduwnaar van 

Gerridina GetrUida Oude Nijhuis 

Hij werd geboren te Denekamp 28 april 1902 en 
overleed na een kortstondig ziekbed, voorzien 
van het Sacrament der Zieken, thuis in zijn ge
liefde omgeving op 13 december 1994. Na de ge
zongen Requiemmis op 17 december d .o.v . heb· 
ben wij zijn lichaam biJ zijn echtgenote, overle
den op 21 december 1977, te ruste gelegd op het 
kerkhof van de St. Nicelaasparochie te Dene
kamp. 

Geboren op de Brink te Denekamp heeft vader 
en opa ZIJn hele leven aldaar mogen doorbren· 
gen, getekend door trouw en een werkzaam 
leven. 
Reeds op jeugdige leeftijd maakte h1j zich het 
schildersvak eigen . Het was dan ook niet ver
wonderlijk, mede door ziJn gedrevenheid, dat va
der een schildersbedriJf stichtte. 
Veel belangstelling legde hij aan de dag voor de 
voetbalsport. Vader was medeoprichter van de 
voetbalclub DOS 19, waarin hij dan ook meer-

dere jaren speelde. 
Een warme belangstelling legde hiJ aan de dag 
voor zijn kleinkinderen die hem ook zeer dikwijls 
opzochten. 
Wij zullen onze vader en opa missen, vooral die
genen die zolang 1n zijn directe nabijheid leef
den. 
Een lege plaats IS gevallen in het leven van alle
dag en met elkaar. 
Zijn dood stemt ons wel droef maar wij zijn 
gesterkt door de wetenschap dat voor gelovige 
mensen de dood een verlossing betekend en een 
afscheid is naar het ware leven, waarvan Jezus 
spreekt. 
Dankbaar zijn WIJ dat we hem zo vele Jaren in ons 
m1dden mochten hebben. 
MiJne dierbaren, 1k dank jullie voor alle liefde 
en zorg aan mij besteed. 
Rust in vrede, vader en opa bedankt voor alles. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlij· 
den van onze bemmde vader, schoonvader en 
opa betuigen wij u onze oprechte dank. 

Denekamp, december 1994 
Brinkstraat 50. 

Fam1he Benneker 


