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In dankbere herinnering aan 

JOHAN VAN BENTHEM 

echtgenoot van 

RIKI HULSINK 

Johan 1s geboren op 7 mei 1920 te Ootmarsum. 
Op 7 maart 1991 overleed hij te Enschede. 
81ddend hebben WIJ op 11 maart in de St Antoniuskerk 
te Oldenzaal afscheid van hem genomen en hem daarna 
te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Vanuit de diepe overtuiging, dat we later allemaal weer 
samenkomen, heeft Johan ZIJn geest1n de handen van 
God gelegd. 
Voor ons, echtgenote, kinderen en kleinkinderen, die 
hem hebben liefgehad blijven de dankbere herinne
ringen aan een geweldige man, die we de rest van ons 
leven zullen koesteren. 
Johan was er om te geven: hiJ nam zelden. 
Zijn hele leven stond in dienst van z1jn gezin, waarvoor 
hij alles deed. Hij bezat de gave om elke tegenslag, er 

waren er vele, met hernieuwde krachtie weerstaan. 
Maar elk levensgeluk dat hem werd toebedeeld zoog hiJ 
als het ware naar binnen. Hij kon dan genieten van 
periodes waarin de gezondheld van Riki en van hemzelf 
relatief goed was. Deze momenten werden aange
grepen om samen rond te klJken 1n het TwenlSo land, dat 
hen zo fiel was. Een kopje koffie tot beslu1t van zo'n 
middag was een traktatie. . . • 
Toen hij het nog aankon, was ZJJn groentetlllniJe ZIJn lust 
en zijn leven. Hij verbouwde veel: te veel. Hij verbouwde 
om weg te geven. 
Samen met Riki probeerde hij elk bezoek van z;Jn 
kinderen en vooral zijn vier kleinkinderen tot een leest te 
maken. Het ijsje bij opa uit de d•epYnes werd spreek
woordelijk. 
HiJ gaf en genoot en vond daar1n een meuwe 
voedingsbodem om door te gaan, ondanks de moeilijk
heden die hij op zijn weg vond. 
Johan had meer te geven, dan een mens kon ontvangen. 
Wij hebben daar allemaal deelgenoot van mogen zijn. 
Wij b·dden dan ook tot God dat de gedachte daaraan 
een bron van inspiratie mag zijn en een handvat om 
zonder hem toch door te gaan. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling nu en 
in de toekomst zeggen wij u harteliJk dank. 

R1ki 
Kinderen en kleinkinderen 


