
Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte 
en uw aanwezigheid bij zijn uitvaart 
en crematieplechtigheid, zijn wij u 
zeer dankbaar. 

Cissy 
Diane - Frank 
Vincent 

DANK, OM WIE 
JE VOOR ONS WAS. 



Dankbare herinnering aan 

BENNIE HERING 
echtgenoot van 
CISSY FLEER. 

Hij werd geboren op 8 oktober 1938 
in Glanerbrug. - Gesterkt door do 

Sacramenten van de zieken overleed 
hij 10 december 1990 te Glanerbrug 
Wij hebben hem op 14 december, na 

een Eucharistieviering in de kerk 
O. L. Vrouw van de Allerheiligste 

Rozenkrans te Glanerbrug, naar het 
crematorium in Usselo begeleid. 

t 
Een beminnelijk mens is van ons 

heengegaan. - We hebben afscheid 
moeten nemen van iemand die blij
moedig en optimistisch in het leven 
stond. Die liefde voor zijn gezin had 
er. het op een duidelijke en eerlijke 
manier opvoedde. - Die zich ten zee~ 
ste bekommerde om de toekomst van 
zijn kinderen. - Die de dingen regelde 
in goed overleg en met zijn vrouw een 
eenheid vormde. 

Naar zijn medemensen toe was hij 
open, eerlijk en joviaal. - Hij was een 
voorbeeldige collega, die begaan was 
mst het lot van hen, en die vooral 
keek naar het goede in de ander. 
Het was fijn om in zijn gezelschap te 
vertoeven. 

Zijn grootsie hobby's waren wel 
tuinieren en sporten. - Ook voor de 
sportprestaties van zijn kinderen had 
hi; grote belangstelling. 

Hij was een harde werker op wie je 
kon bouwen en die zich verheugde 
op de vakanties. 

Maar vooral onderscheidde hij zich 
door zijn enorme vechtlust en wils
kracht. Op deze manier heeft hij ook 
naar het 25-jarig huwelijksfeest toege 
leefd en naar de verjaardag van zijn 
vrouw, die hem zo liefdevol gesteund 
en verzorgd heeft. 

We wllien vooral de woorden .ont
houden die hij vlak voor z'n overlij
den tot z'n echtgenote sprak: 
~Probeer door alle pijn, al het lijde11 
en alle verdriet heen, te blijven 
lachen". 

z.o.z. 




