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Ter dankbare herinnering aan 

Sernardus Matthias Olde Benneker 

" Bennie " 

Echtgenoot van 

Marietje Olde Heuvel 

Hij werd geboren op 12 november 1932 in 
Losser. Hij overleed, 71 jaar oud, in zijn huis 
aan de Invalsweg in Overdinkei op 11 oktober. 
Na de Uitvaartviering op 15 oktober 2004 in de 
parochiekerk van de H. Gerardus Majella in 
Overdinkei werd hij begraven op het R.K. kerk
hof naast de kerk. 

We staan niet altijd stil 
bij het woord " samen ". 

Maar het is een groot gemis 
als n samen "uit je leven is. 

Heel bijzonder, heel gewoon, 
gewoon een heel bijzondere man ... 

Bennie was de oudste zoon uit een gezin van 9 kinderen, 
waarvan er één op 1-jarige leeftijd is overleden. Op zijn 
18e leerde hij " zijn " Marletje kennen en ze trouwden op 
5 augustus 1959 te Overdinkel. Ze kregen 4 dochters, 
waarmee pa zich net zo rijk voelde als Prins Bernard. Pa 
was een levensgenieter. Hij hield van de natuur en " het 
boerenwerk ".Op jonge leeftijd werd hij melkventer voor 
de melkfabriek "Dinkelland ". Dit beroep lag hem dicht 
aan het hart en hij heeft dit dan ook met veel plezier uit
geoefend. Als mens in de maatschappij hield hij van de 
mensen om zich heen. Helaas moest hij dit beroep nood
gedwongen beêindigen, maar in de volksmond bleef hij 
bij eenieder bekend als 'Bennie de melkboer'. De daarop 
volgende jaren ging pa als boer door het leven en je kon 
aan alles merken dat hij daarvan genoot. Met name de 
ruimte en de vrijheid aan de Invalsweg en de zorg voor 
zijn paarden was zijn lust en zijn leven. Ook de komst van 
de kleinkinderen was een ware verrijking voor hem. Al 
snel werden zij persoonlijk door opa begeleid in de stal 
en mochten zij hem helpen met de dagelijkse klusjes op 
de boerderij. Het mooiste spektakel was echter de geza
menlijke ritjes op de tractor. Zowel bij de kleinkinderen als 
bij opa toverde dit een stralende glimlach op het gezicht. 
In oktober 2003 werden wij opgeschrikt dat er bij pa een 
ernstige ziekte was vastgesteld. Pa bleef echter opge
wekt in het leven staan en ondanks het feit dat zijn 
lichaam zwakker en zijn uithoudingsvermogen steeds 
minder werd, bleef hij altijd positief geloven in betere tij
den. Het bleek echter een ongelijke strijd die hij uiteinde
lijk niet mocht winnen. Hij zal altijd in onze herinnering 
blijven als een goede en zorgzame man, vader, opa en 
zoon. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn man, onze vader, onze opa en mijn zoon betui
gen wij u onze oprechte dank. 

Ma rietje Olde Benneker - Olde Heuvel 
Kinderen en kleinkinderen 
Moeder Olde Benneker 


