
In dankbare herinnering aan 

Hendrik van Benthem 

Sinds 14 augustus 1996 wedU\maar van 

Marie Scheurink 

Hij werd geboren op I I september 1908 te 
Oldenzaal en overleed, toch nog onverwachts, op 
18 december 2003 te Weerselo. 
Tijdens de uitvaartviering op 23 december 2003 
hebben wij afscheid van hem genomen in de 
St. Plechelmuskerk te Deumingen en is daarna bij 
onze moeder en oma te ruste gelegd. 

Hij werd geboren als jongste in een gezin van zes 
kinderen. Op zes-Jarige leeftijd overleed zijn moe
der en werd hij grootgebracht door zijn vader en 
zus Feem. 
Hij ging al op jonge leeftijd werken bij Beukers op 
de molen in Oldenzaal. 
Op 28 mei 1942 trouwde hij met ma en ze kregen 
zes kinderen, waarvan er twee op zeer jonge leef
tijd overleden. Zijn oudste dochter Ans overleed 
op 55-jarige leeftijd, dit heeft hem veel pijn ge
daan. 
Vele jaren was hij koster in de kerk te Deumingen, 

daarna heeft hij tot zijn pensioen gewerkt bij 
Hazemeyer. 
Zijn grootste hobby 's waren puzzelen, vissen en 
toertochten maken op z ' n brommer. 
Altijd had hij nog belangstelling voor zijn oude 
voetbalclub Quick ' 20 uit Oldenzaal. Zo keek hij 
veel naar voetballen en natuurfilms op TV. 
Toen ma in 1996 overleed bleef hij alleen achter in 
zijn huis aan de Kerkweg en hij sloot zich een bee~e 
af. 
Hij hield veel van zijn kinderen en voor zijn klein
en achterkleinkinderen was hij een lieve opa en 
ouwe opa, en was hij blij met elk bezoekje. 
liet ging steeds minder met hem en hij moest wor
den opgenomen in een verzorgingshuis, wat hij ei
genlijk niet wilde, maar het kon niet anders. 
In september vierde hij nog .tijn 95"• verjaardag 
met familie, vrienden en bekenden. 
Na een fijne verzorging is hij in Huize St. Jozef te 
Weerselo rustig ingeslapen. 

Voor alle blijkens van medeleven bij het overlijden 
van onze pa, opa en ouwe opa zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


