
"Ik ben blij dol ik in mijn lichaam mag aanvullen, wat 
er nog ontbreekt aan het lijden van Christus ten bate 
van Zi1n lichaam, dat de Kerk is. , ," Col. 1, 24. 

Ter liefdevolle herinnering aan 

JOHANNA MARIA GROENER 
echtgenote van 

JOHANNES GERHARDUS BENNEKER 

Zij werd geboren te Beuningen op 17 november 1920 
en overleed na een longdurig iiekteproces te Dene
kamp op 16 december 1981 , gezolfd in de noam van 
de Heer. In afwachting van do wederopstanding hebben 
we haar lichaam vanuit de St. Nicolaas"kerk te ruste 
gelegd op het parochiekerkhof op 19 december d.a.v. 

Annie van de koste1, zoa ls we haar het liefste noem
den, ging met haar 61 jaren, naar menselijke maatstaf, 
te vroeg van ons heen. Zijzelf evenwel, de dappere en 
sterke vrouw, begreep heel goed, dat niét oe lengte 
van een leven het voornaamste is, maar wel de diepte 
en de inhoud ervan . De opdracht van ieder mens is in 
feite er iets moois van te maken en met Gods hulp 
groot te zi jn in goedheid en inzet voor anderen. En 
in deze levensopdracht is ze volkomen geslailgd. 

Voor Annie was sterven wel het aanvaarden van een 
zwoor kruis, denkend oan hen die zij achterliet, maar 
ook de verlossing uit benauwdheid, p ijn en o nzeker
heid en vooral de voltooiing van een mooi leven. 

Voor hen die achterblijven is dit heengaan een zwaar 
en pijnlijk verlies, maar hier overheersen toch wel de 
dank en de troosl langs de vele mooie herinneringen. 
Meer dan 10 jaren geleden werd het levensgeluk van 
werk en gebed een li jdensweg mei up en downs, mei 
vrees en onzekerheid, toen we machteloos moesten 
toezien hoe een l.3ngdurige slopende ziekte h:>ar vita
liteit probeerde af te breken. Haar levenswi l en door ... 
zettingsvermogen lieten niets onbeproefd om dil pro
ce s te vertragen, in groot geloof aanvaardde z ij alles, 
trok zich niet terug in zelfbeklog moor behie ld be· 
langslell ing voor alles en voor iedereen, zich verla
tend op God en Moeder Maria. Heel vaak bezocht zij 
Keveloer maar vooral haar bezoek aan Lourdes gaf aan 

hoar leven een nieuw perspectief e n aan ha:u li jden 
een nieuw& dimensie. Naar Paulus' woord wist zi j haar 
li jden en pijn te verenigen met het verlossende li jcur1 
van Christus en zo bleef zi j die opgeruimde vrouw 
die de wederwaard igheden met blijmoedigheid wi;1 
te verwerken. 
Zîj wi lde gra3g thuis sterven temidden van haar fami 
lie en we zijn blij, dat we die wens hebben mogen en 
kunnen vervullen. Dat heeft haar, maar ook ons, ge
troost en gesterkt. 
Ook de St. Nicolaasparochie heeft zich zeer aan haa r 
verplicht. Zij heeft, volledig staande naast hllar man, 
onze kerk gediend met diepe vroomht.id, eerlijke 
tro1,,.1w en olfervolle l iefde. Haar vele ._.ren "kerk-wetk'' 
bereddering en attentie konden bezoekers doen zeg
gen: "wat is loch olies kraakh elder in jullie kerk" en 
zo mag men haar het woord van de Schrift in de 
mond leggen : Oe ijver voor Gods hu is heeft me ver
iwonden . .. 
Dierbare man , in zorg, in vreugde, in l io' de en toe
gewijde trouw zijn we elkaa r zoveel jaren nabij oe
weesf. Je was mijn troost en jij hebt .z:o dikwijls mijn 
eenzaamheid weggenomen . Dank zij jou kan ik me nu 
neerleggen b ij Gods beschikking. Dank voor het geluk 
dat _jij me gaf en je liefdevolle bezorgdheid steeds 
opnieuw. 
lieve Ine e n Gerard, jullie moeten nu verder zonder 
mij. Bewaart dan mijn beeld en woord in jullie ge
dachten, want die kunnen jul lie helpen om goed te 
zijn. 

Beste familiel eden en kennissen, jul lie waren altijd 
meelevend, aftenf en goed voor mij . We waren echt 
"familie" van elkDar. Ik weet dat ju ll ie voor Johan 
een grote steun zult b lijven . H.lrteli jk dank daarvoor. 
Moogt gij allen Gods troost ervaren in uw hart. 
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons . .. 

Overtuigd van Uw medeleven in dit smartelijk verlies, 
zeggen wij U harteli jk dank. 
Het was een troost. 

Johan Benneker 

Ine - Gerard 


