
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Hendrik Herman Benning 

HIJ werd op 24 september 1909 in losser 
geboren. In 1951 trouwde hij met Maria 

Elisabeth D•epmaat. d1e op 23 maart 1997 over
leed. Op 15 juni 2000 overleed hij, na het 
anivangen van het Sacrament der Zieken, 
in St. Maartens·Stede. We hebben hem op 

20 juni. na de Uitvaartviering in de 
Maria Geboortekerk te losser, te ruste gelegd 

in het graf van zijn vrouw. 

Nu we afscheid moeten nemen van onze pa en 
opa, doen we dat met veel verdriet , maar toch 
zullen vele dierbare herinneringen ons met hem 
blijven verbinden. 
Als oudste in een gezin van vijf kinderen werd hij 
in Glane geboren en groe1de hij er op. Toen hiJ 9 
jaar oud was. overleed zijn vader. Daardoor kreeg 
hij aJ JOng veel verantwoordelijkheid te dragen en 
moest h1j hard werken voor ZiJn gezin. 
Zijn leven lang heeft hij in de textiel gewerkt. 
Toen hij trouwde bleef z1jn moeder bij hem in het 
gezin wonen, waar zij een hoge leeftijd bere1kte. 
Dat was voor vader niet altijd gemakkelijk. 
Hij was een man die hield van rechtvaardigheid 
en eerlijkheid. Z1jn gevoelens toonde hij niet zo. 
Lange t1jd heeft h1j zich ingezet voor de K.A.B. 
Een miJlpaal in zijn leven vormde de geboorte van 
zijn kleinkinderen. met name de geboorte van 
Jeroen. want hij werd de stamhouder en daar 

was opa trots op. Hij volgde het loven van zijn 
kleinkinderen op de voet. 
Graag werkte hij ook in de tUin en later hielp hij 
bij de schoffelploeg op het kerkhof. 
In 1979 verhuisde hiJ, samen met moeder naar 
Losser. Daar g1ngen ze 's zondags graag met zijn 
tweetjes fietsen. H1j was ook bestuurslid van de 
K.B.O. Zijn leven lang interesseerde hij zich ook 
voor de politiek en zo bleef h11 goed op de hoogte 
van alle ontwikkelingen. En h11 had ook een eigen 
mening. 
Toen zijn vrouw ziek werd, vond hij dat heel 
moeilijk. Het viel hem zwaar om de zorg voor 
haar alleen te dragen. Toen zij overleed brak hij 
korte tijd later een heup en zo was hij zelf op zorg 
aangewezen. De laatste paar jaar woonde hij in 
St. Maartens-Stede. 
Toen Rob vorig jaar ging verhulzen met zijn gezin, 
was dat voor hem een grote teleurstelling. Hij 
voelde zich heel eenzaam. 
We gunnen hem, na dit welbestede leven, de rust 
en zo bidden we dat hiJ mag leven, samen met 
moeder, in de liefde en de Vreugde van God. 

Pa, opa bedankt voor al je zorg en aandacht. 
Rust nu in de Vrede van Godl 

We danken U hartel ijk voor uw medeleven 
betoond na het overlijden van onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa. 

Rob en Rita 
Marjan, Jeroen 


