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Dankbare herinnering aan 

Hugo Franciscus Bentert 

echtgenoot van Maria Gesiena NiJhuis 

Hij werd geboren 1n De Lutte op 
27 juh 1933 en overleed thuis aan de 
Dr. Hondehnkstraat m Denekamp op 

12 januari 1999. 
We hadden hem 16 januari voor het laatst bij 

ons tijdens de viering van de 
H. Euchanst1e in de St. Nicelaaskerk te 

Denekamp en hebben hem daarna 
begraven op het parochieel kerkhof aldaar. 

Na een slopende ziekte van meer dan een half 
jaar is Hugo in vrede en overgave van ons 
heengegaan. Hij heeft veel geleden, niet 
alleen lichamelijk maar ook geestelijk. 
Wanneer je hem vroeg hoe of het met hem 
ging kreeg Je steevast te horen: 'goed'. Hij 
wilde anderen. zeker met zijn vrouw Manetje 
en Hugo met Ellen belasten met ZiJn neer
gang. Reahst als hij was aanvaardde hiJ vanaf 
het begin zijn ziekte en naderend einde. 
Hugo, d.ie altijd zo zorgzaam aanwezig was, 
zal gem1st worden. Zeker biJ Mariet)e. die rwm 
35 Jaar in het huwelijk hef en leed, z1ek1e en 
gezondheld met hem gedeeld heeft. 

Z11n zoon Hugo met Ellen zullen Zijn hulp en 
zorg en lachende ontmoetingen moeten mis· 
sen. 
Amper 50 jaar oud werd Hugo vanwege rug· 
klachten al arbeidsongeschikt verklaard. Hij 
g1ng toen ZIJn groentetuin in De Lutte verzor
gen en creatief als hij was •n het bewerken van 
hout maakte hiJ vele vogelkooitjes en kerst
stallen. 
Vanaf 1988 was hij lid van het dragersteam bij 
Uitvaartverzorgmg B.V. L.O. Denekamp I 
Enschede I Losser. De Klootschieters 
Vereniging Beun1ngen verliest in hem een 
gewaardeerd sportvriend. 
Wat Hugo wilde gebeurde en zijn ja was ja en 
z1jn neen bleef neen. Daarom was hiJ n1et altijd 
even gemakkeliJk in omgang met anderen. 
Het zij hem vergeven. Maar we blijven ons 
vooral zijn klaar staan voor anderen herinne
ren. Daarom mogen we vertrouwen dat ook 
God voor hem klaar stond en hem opgeno
men heeft in ZIJn Rijk van hcht en vrede. 
Hugo, bedankt en blijf in helde met ons ver
bonden. 

Rust in vrede! 

Voor u bl ijken van medeten na het over1Ïjden 
van mijn lieve man en onze zorgzame vader 
zeggen wij u hartelijk dank. 

M.G. Bentert-NijhUIS 
Hugo en Ellen 


