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Wij willen hem altijd in ere houden 

Lambertus Antonius Benneker 

echtgenoot van 

Dina Johanna Luttikhuis 

Hij werd geboren op 19 september 1926 in 
Losser. Hij is gestorven op 21 maart 1997. 
Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H. Gerardus Majella hebben wij hem te 
rusten gelegd op ons kerkhof. 

Pa was in alles een zorgzame man, zorg om zijn 
vrouw, zorg om de kinderen en kleinkinderen, 
zorg om het bedrijf, zorg voor iedereen om hem 
heen die een beroep op hem wilde doen of die 
hij zomaar even de helpende hand uitstak. 
Zorg voor Iedereen; zelf wilde hij nooit op de 
voorgrond. 
Hij was boer in hart en nieren; als het maar even 
kon had hij het land bewerkt, aardappelen 
gepoot. 

Zijn werk was zijn grote zorg en zijn lust en zijn 
leven. 
In het werk kon hij zich uitleven, geen andere 
mensen om zich heen; hij was ook geen man 
van veel woorden. 
Hij kon niet tegen konflikten, had ook geen 
enkele vijand, was zeer rechtvaardig. 
Maar bovenal was hij een gelovige man. Wat 
deed het hem goed toen hij de afgelopen zon
dag - ondanks zijn ziekte • toch naar de 
Vormselviering kon gaan van zijn kleinzoon~e 
Gerben. 
Ook had hij een grote devotie tot Gerardus. En 
als het even kon was hij elk jaar aanwezig bij de 
bekende Gerardus-process1e. 
Met name de laatste jaren zocht hij naar rust en 
vrede. 
Die vrede en rust heeft hij nu gevonden. 
Vrede in eeuwigheid. 
Vlak voor het Paasfeest nemen wij afscheid van 
hem in het geloof dat ook hij mag opstaan uit de 
dood, de duisternis om voor altijd in het Licht te 
mogen leven. 

Voor uw geweldig meeleven In deze voor ons 
moeilijke dagen, voor uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. 

D. Benneker · Lultikhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


