
Een dankbare herinnering aan 

Hendrika Hermina 
Olde Benneker-Heverkete 

Ze werd op 17 november 1908 in Losser 
geboren. In 1937 trouwde ze met Herman 
Olde Benneker, die op 12 november 1969 

overleed. 
Na het ontvangen van het Sacrament van 

de Ziekenzalving overleed ze op 17 ok1ober 
1998 in het Verpleegcentrum Twente-Oost 

te Losser. 
We hebben haar op 21 oktober, na een 

Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, naar 
haar laatste rustplaats begeleid op het R.K. 

kerkhof. 

Nu we afscheid moeten nemen van moeder, 
van oma, doen we dat met verdriet. maar we 
zijn ook dankbaar dat zij zo lang in ons mid
den mocht zijn. Tot ruim twee jaar geleden 
woonde ze nog zelfstandig In haar huis aan 
de Oranjestraat, waar ze zeer aan gehecht 
was. 
Met haar sterke wil wist ze zo in alle een
voud tot op hoge leeftljd op haar eigen wijze 
haar leven te leiden. 

Al bijna dertig jaar geleden verloor ze haar 
man nadat ze ook al afscheid had moeten 
nem~n van Johan, haar zoon, die op vijftien
jarige leeftijd overleed. Haar kinderen Mini 
en Alfons, die beide een gezin opbouwden, 
bleef ze met haar zorg omringen. Zorgen en 
delen van wat ze had, dat tekende haar 
leven. Ook de kleinkinderen omringde ze 
met aandacht en zorg. Graag werkte ze in 
de tuin, waar ze veel bloemen had. 
Bovenal leefde ze als een gelovige vrouw en 
was ze een trouw parochiaan. Zo heeft ze 
jarenlang haar vaste plek i~ de St. 
Martinuskerk gehad. De laatste 1aren wer
den steeds moeilijker voor haar, zodat ze 
aangewezen werd op de zorg van anderen. 
Zo leefde ze langzaam toe naar het afscheid 
voorgoed. Moge ze nu leven bij God, in Zijn 
Liefde en Zijn vreugde. 
Moeder, Oma, bedankt voor alles. Rust in 
vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze zorgzame moeder, schoon
moeder, groot- en overgrootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


