


Met heel veel liefde blijven wij denken aan 

Hennie Gevers 
echtgenoot van Mini Gevers-Olde Benncker. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij op 
21 januari 2001 op de leeflijd van 66 jaar overleden. 

We verliezen hiermee een fantastisch mens. De 
tevredenheid straalde van zijn gezicht . Hij bekeek 
het leven en de mens van de positieve kant. 
Onenigheid en ruzie ging hij graag uit de weg. dat 
vond hij maar verspilde energie. Kritiek op anderen 
was hem vreemd. Steevast gaf h ij aan dat oen 
mens eerst naar zichzelf moest ki jken. De levens
wijsheid die hij uitstraalde maakte dat veel mensen 
een beroep op hem deden. Mensen voelden zich bij 
hem thuis door zijn t1umor. zijn realiteitszin, Zi)ll 
betrokkenheid en door de altijd aanwezige positieve 
levensinstelling. 

Hij is 40 1aar in dienst geweest van Spinnerij 
Nederland. Hij heeft het bedri1f zien veranderen van 
èên van de grootste werkgevers van Twente tot een 
bedriif met nauwelijks 100 werknemers. Dat was 
een moeizaam proces. Zijn positieve instelling 
zorgde ervoor dat hij desondanks met veel plezier 
terugkeek op zijn werkzame periode. 
Zijn vrije ti1d besteedde hij volledig aan zijn gezin. 
Tijd voor hot ontwikkelen van hobby's gunde hij 
zich niet. Iedereen was dan ook zeer benieuwd hoe 
hij zijn vrije tijd zou gaan besteden toen hij op 61-
jarige leeftijd stopte met werken. Echter in zeer 
korr e tijd werd hij, van een vermeend onhandige 
man. de klusjesman van de familie. Trots kon hij 
vertellen dat hi1 weer een "opdracht" voor hot 
maken van een bankje of een vogelkooitje in de 
wacht had gesleept. 

Ook de kleinkinderen deden nooit vergeefs een 
beroep op opa. Wat waren ze trots op hem. Vooral 
ook omdat opa zich helemaal kon inleven in hun 
wereldje. Opa was dan ook iemand die je mooi te 
pakken kon nemen. hij trapte toch overal wel lil. Het 
leeftijdsverschil vervaagde door het enthousiasme 
waarmee opa alt11d meespeelde. 
Met Mini is hi1 40 jaar lang heel erg gelukkig 
getrouwd geweest. Ze genoten intens van het 
samenzijn en van de fietstochten door de natuur. 
Maar zeker ook van de vakanties met Sannie en 
Gerard. Genieten was voor hem niet het maken van 
een safari of een cruise. maar vooral het opzoeken 
van gezelligheid, samen lachen om kleine dingen. 
Een andere hobby was eten. De woorden "Mini, wat 
heb je weer lekker gekookt" kwamen recht uit zijn 
hart. 
Samen hebben ze drie kinderen groot gebracht 
waar hij heel trots op was. Helma, Hans en Miriam. 
Hij was er alti1d voor hen. Nooit belerend, wel stu
rend en met heel veel liefde 
Aan dit geweldige leven kwam plotseling een einde. 
Op een onv00<stelbaar indrukwekkende wijze heefl 
hiJ nog afscheid kunnen nemen van zijn naasten. 
Zijn diepe geloof zal hem daarbij ongetwijfeld heb
ben geholpen. Hij had nog zoveel willen doen 
samen met Mini. Hij had nog lang op dezelfde wijze 
verder willen leven. Ook had hij nog graag Lourdes 
willen bezoeken. 
Als je dan toch je sterfdag een beetje een feestdag 
durft te noemen" . dan ben je wel een heel bijzonder 
mens. waar we ontzettend trots op mogen zijn. 

We blijven aan hem denken in al onze verhalen over 
hem. 

Mini Gevers-Olde Benneker 
Kinderen en kleinkinderen. 


