


In d ankbare herinnering aan 

Bennie Hendrikson 

wed uwnaar van 
Sinie Hendrikson - Steinmeijer 

Bennie werd geboren op 8 augustus 1930 
te Oldenzaol. Na een kortstondige maar 
heftige periode overleed hij, gesterkt door 
de H. Sacramenten der Zieken, op Goede 
Vrijdag 29 maart 2013 in het verpleeghuis 
Gereia te Oldenzaal. Na de uitvaartdienst 
op 3 april 2013 in de Mariakerk, hebben 
we van Bennie afscheid genomen, waarna 
de crematie te Usselo volgde. 

Eindelijk weer samen! 

Nog maar negen maanden geleden overleed 
Sinie, zijn innige geliefde vrouw. Ze waren twee 
handen op één buik. Zag je Sinie, dan was 
Bennie in de buurt en andersom. Groot was de 
klap dan ook toen Sinie overleed. Moeilijk wos 
het voor hem om te leven met het verlies van 
haar. Vooral ook, omdat hij hiermee niemand 
lastig wilde vallen. Toch probeerde hij de draad 
weer op te pakken. 

Veel afleiding gaven z'n sierduifjes, zijn andere 
grote lie fde. Tot op het laatst klom hij op 
een laddertje naar boven om ze te verzorgen, 
want in de buitenvolière was het deze winter 
veel te koud. Ook pakte hij regelmatig nog 
de fiets, maar alleen was maar alleen en 
vond Bennie het niet leuk. Hij vond het fijn 
dat je bij hem kwam of dat hij werd op
gehaald om naar zijn favoriete plekjes te 
gaan en dan ergens koffie te drinken of een 
hapje te eten. Dan was hij niet alleen. 

Eind januari werd Bennie opgenomen in het 
ziekenhuis omdat zijn bloed vaten erg slecht 
waren. Er werd een sten! geplaatst en even 
leek het of alles goed zou komen, maar niets 
bleek minder waar. Er volgde een amputatie 
van zijn onderbeen en om te revalideren ging 
Bennie naar het Gereia te Oldenzaal. Hier 
verloor hij langzaam de moed om te blijven 
strijden. Bennie wilde niets liever dan naar 
Sinie toe. zoals hijzelf zei: "Ik heb hartpijn." 

Lieve Bennie, we hopen dat je de rust hebt 
gevonden en weer samen bent met jouw 
Sinie. Dat was je enige en a llergrootste wens. 

Voor de vele blijken van belangstelling 
ondervonden tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van Bennie zeggen wij 

u onze hartelijke dank. 

De familie 


