
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES OLDE BENNEKER 

weduwnaar van Johanna Bos 

Hij werd geboren te Overdinkel 
op 15 september 1911 . 

Hij ontving het Sacrament van de Ziekenzalving 
op 28 maart 2000 en overleed diezelfde dag te 

Losser op 88-jarige leeftijd. 
We namen van hem afscheid op 3 april tijdens 
een Eucharistieviering met uitvaartplechtigheid 

in de H. Maria Geboortekerk te Losser. 
De begrafenis volgde op het R.K. kerkhof aldaar 

De wieg van Oom Hannes stond in Overdinkel 
Hij was een van de eerste dorpelingen van de 
destijds zojuist gestichte Gerardus Majella pa
rochie. In die vroege jaren genoot hij van de vrije 
natuur, het buitenleven op het land, het zaaien 
en spitten en had geen behoefte om elders te 
gaan wonen. Na z'n huwelijk in 1948 met Annie 
Bos, woonden ze bij zijn familie in. Overal was 
immers woningnood. In 1952 verhuisden ze naar 
Losser, eerst naar 't Rot, daarna naar de 
Enschedesestraat. 
Hun 35 huwelijksjaren waren mooi en gelukkig 
maar bleven tot hun groot verdriet kinderloos. 
Misschien juist daardoor vonden andere kinde-

ren, en ook volwassenen, op alle mogelijke ma
nieren zoveel warmte in hun beider hart. Velen 
ontvingen hulp en steun. Oom Hannes had een 
grote devotie tot de Moeder Gods Maria, hield 
van Kevelaer, Banneux en Lourdes 
Aanvankelijk werkte hij bij van Heek te Losser 
en later, ruim 40 1aar lang, in Lonneker bij 
"'t Steumke". Beroepsm1lita1r zat er niet in. Hij 
was een mens om van te houden. Altijd opge
wekt, op de fiets ergens naar toe, met z'n grote 
trom en z'n trekharmonica, 'n graag geziene en 
geliefde gast op vele bruiloften en partijen. 
De laatste 17 jaar was hij weduwnaar, maar hij 
voelde zich niet alleen. Zijn familie en de buren 
bleven hem, na de dood van tante Annie, zor
gend en liefdevol nabij Vooral de band met Jo
han en Fietje was zeer hecht. Hij genoot van zijn 
medemensen en zijn dieren, kippen en konijnen. 
De verhuizing naar de SI Maartens-Stede, au
gustus 1999, was de laatste. Zijn opgewekt ka
rakter, zijn vrolijkheid en gezellige omgang met 
medemensen, zullen velen nog lang heugen. 
Oom Hannes, je bad vaak en veel. We danken je 
voor alles wat je ons hebt gegeven tijdens je 
lange leven. Rust nu maar uit, met tante Annie, 
in vrede bij God in wie je altijd zo oprecht en in
tens hebt geloofd. Dank voor alles. 

Voor uw belangstelling en medeleven voor en na 
het overlijden van Oom Hannes zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Familie Koiter 


