
hiJ gewe~t 1n de tuin van het zomerhuisje en het 
zag er ook altijd piekfijn uit. Wee ie gebeente als 
1e ook maar 1 stap op het gras zette! Hier heb
ben w11 onze 1eugd doorgebracht. samen met 
vete andere families ... Gewelchge tijden. 
Na een moeilijke periode van z11n ziekte en het 
overlijden van mama heeft h1J toch nog weer een 
nieuwe hobby ontdekt: Golfen. Maandag, 
woensdag en vaak ook vrijdag was hij bij zijn 
club 1n Bentheim. Niet alleen om te golfen maar 
ook zeker om te genieten van het lekkere eten en 
een w11nt1e te drinken met zijn golfmaatjes en dat 
waren er velen. Soms zijn w11 er ook nog geweest 
want dan zet hij weer. "Kom kids. Re1bekuchen 
met Lachs 1s er weer". 
Helaas is onze kan1er er niet mee, hij is naar 
mama. Maar gelukkig hebben w11 zoveel mooie 
herinneringen aan hun dat wij nog jaren verder 
kunnen. 

Lieve mensen, bedankt voor JUiiie geweldige 
steun. vnendschap, een lach en een traan. 

Martin en Maf)an 
Erwin en Ellen, C8sper, Pepijn 

Onze dank gaat zeker uit naar z11n huistarts Dr. 
Brandenburg, het ziekenhuis MST.· Dr. Alleman, 
Dr. Legdeur, Dr. Schouwink en Dr. de Wit. 
Daarnaast willen wij de medewerkers bedankten 
van Hospice Ho/os te Oldenzaal en de vnjwilli
gers van de St. Leendert Vriel. 



Lieve mensen, 
ik heb hier gigantisch genoten, 

ben nu heerlijk bij mijn Tiny. 
En één ding: Wees gek met mekaar 

Benny 

Bewonderenswaardig was zijn enorme 
wilskracht om bij ons te kunnen blijven. 

Helaas heeft een intens lief en waardevol mens 
ons verlaten, onze lieve papa en opa 

Benny Gerritzen 
Weduwnaar van Tiny Gerritzen-Snippert 

Papa werd op 15 September 1936 geboren te 
Overdinkel en trad op 22 Augustus 1967 in het 

huwelijk met zijn grote liefde Tiny Snippert. 
Helaas verloor hij haar op 23 december 2001 . 

Papa is overleden op 19 Oktober 2006 te 
Oldenzaal, waar hij liefdevol verzorgd is in het 
Hospice Holos. Op 25 Oktober 2006 hebben 
wij papa na de uitvaartviering in de H.Maria 

Geboortekerk te Losser naar het Crematorium 
"Enschede" te Usselo begeleid. 

Nadat mama in 1965 was begonnen met 
Bruidshuis Lisa heeft papa in 1970 de deuren 
geopend van zijn herenafdeling. Vele bruide
gommen heeft hij aangekleed, in goed overleg 
met de bruidsafdeling. Ondanks de vele uren 
aan de zaak werd er veel tijd besteed aan het 
sociale leven. waaronder sport; Schaatsen, wiel-

rennen, tennissen en vooral het skiën. Geweldig 
vond hij de wintersportvakanties met zijn vrien
den in Kaprun en met ons in Serfaus. Genoten 
heeft hij dan ook van onze laatste wintersport 
met elkaar afgelopen Februari, uiteraard naar 
Serfaus, waar hij als trotse opa nog heeft gezien 
hoe Casper het skiën heeft geleerd. Wat was hij 
gek met zijn kleinkinderen Casper en Pepijn en 
zij met hem. Samen schoenen kopen, naar de 
dierentuin, dvd's kijken van brandweerman Sam 
en het Junglebook en heel veel voorlezen, zelfs 
op de één na laatste dag van zijn leven heeft hij 
Casper voorgelezen uit het kinderboek "Jezus 
doet wonderen." 
Hobby's had papa ook en één ervan was de 
Carnaval. Als trouw lid van de Doare Trappers 
heeft hij prachtige wagens gebouwd en vele 
optochten gelopen in Losser, Oldenzaal en 
Munster, samen met mama en hun vriendenclub. 
Ook heeft hij vele carnavalspnnsen mogen kle
den in schitterende kostuums. Daarnaast vrolijk
te hij menig feestje op met behulp van zijn trek
zak. " Kufsteinerlied, a/d grens van de Duitse 
heuvelen, Sierra Madre, 2 reebruine ogen waren 
enkele liedjes van zijn "uitgebreide" repertoire. 
Maar ook voor Casper en Pepijn heeft hij nog 
kinderliedjes gespeeld en die vonden dat fantas
tisch. Wat vonden wij het vroeger verschrikkelijk 
als hij dat "ding" weer tevoorschijn haalde van 
de plank in de keuken van het huisje in Bavelds 
Dennen en wat hebben we er later van genoten. 
Zijn echte thuis was Bavelds Dennen. Uren heeft 


