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Een liefdevolle en dankbare herinnering aan 

Maria Jacoba Benneker 

sedert 13 september 1982 weduwe van 
Adrianus Antonius de Kruijff 

Zij werd geboren te Overdinkei op 
20 juni 1912. Gesterkt door het H. Sacrament 
van de Zieken overleed zij op 16 juli 1996 in 

Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser. 
Na de Uitvaartviering in de kapel van het 
verpleeghuis hebben wij haar op 19jull 

begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Wij zijn dankbaar dat we mama en oma zolang 
in ons midden mochten hebben. Toch kwam 
haar afscheid voor ons allen zeer onverwacht. 

Ze heeft het niet altijd gemakkelijk gehad in 
haar leven. Verdriet is haar niet bespaard ge· 
bleven. Vaak was ze ziek, maar ze klaagde 
nooit. Pas als ze weer beter was kon je van 
haar horen hoe ziek ze zich gevoeld had. 

Ze was een vrolijke en humoristische vrouw; 
gezelligheld ging haar boven alles. 

Veel sociale contacten had ze niet, maar wie 
met haar omging kon op haar rekenen en om· 
gekeerd. Zo stelde ze een goed contact met de 
buren op prijs. 
Ze hield niet van buitensporigheden, "gewoon 
en eenvoudig" was haar motto en ze stond niet 
graag in de belangstelling. 
Eén uitzondering maak1e ze daarop: haar kin· 
deren en kleinkinderen. Daar was ze het mid· 
delpunt Die had ze graag en vaak om haar 
heen. En ook wij, kinderen en kleinkinderen 
waren heel graag bij haar. 

Toen ze op 22 juni j.l. met een armbreuk in het 
verpleeghuis moest worden opgenomen, had· 
den wij dan ook allen gehoopt dat ze na herstel 
weer terug zou keren naar haar gezellige wo
ning aan de Burg. Eekhoutstraat 
Helaas moest ze onverwacht, te midden van 
ons, haar leven uit handen geven. 
Maar ook nu haar lichaam er niet meer is, zal 
ze in onze dankbare herinnering verder leven 
als een lieve, onvergetelijke mama en oma. 

Bedank1 mama en oma voor alle liefde die u 
ons hebt gegeven. 

Kinderen en kleinkinderen de Kruijff 


