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Gedenken wij in ons gebed 
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Bennie werd geboren op 6 november 1949 te 
Denekamp en hij overleed. na een slopende ziekte. op 
2 november 1999 in het Medisch Spectrum Twenle Ie 
Enschede. 
Na een plechtige uitvaartmis op 6 november 1999 in 
de H. Nicolaaskerk te Denekamp hebben wij hem ter 
ruste gelegd op onze begraafplaats. 

"Komt allen tot MIJ. Ik zal u rust en verl1chtmg schen
ken · (Ml. 11,28). 

Bennie_ groeide op als oudste 1n een gezin van vier_ kin
deren De horecazaak van z'n ouders gaf een eigen 
accent aan de Jaren dat h1J opgroeide. De band in het 
gezin was sterk, maar stond vaak onder druk van de 
zakelijke bezigheden. Niettemin bewaarde Benme b1J· 
zonder f11ne herinneringen aan hun gezin. 
Toen z'n vader ziekelijk werd, gaf hij z'n baan op en 
nam hij gaandeweg de zaak van vader over. Op 26 
augustus 1976 trouwde h11 Leny van wie hij heel veel 
hield Samen zetten zij zich m voor hun b_ednjf. Het zou 
een veeleisende. maar tegeh1k ook boeiende periode 
in hun leven worden. Uit hun helde voor elkaar werden 

Wenroy en Sabrina geboren. Voor hen beiden was hij 
een zorgzame vader, die b11zonder oog had voor hun 
ontwikkeling en voor hun levensgeluk. Papa kende 
vele mensen en hij had vele vrienden. H11 hield van bil · 
jarten. maar ook vissen en tekenen boeiden hem bij
zonder. 
In 1966 werd de zaak opgeheven en gelukkig vond h1J , 
gezien zijn leeftijd, toch nog een n11~_uwe baan. Begon 
dit jaar liep hij ruggeletsel op. De p11n bleef lang aan 
houden. Toen hij medoo mei werd onderzocht. bleek na 
enige lljd. dat hij leed aan actieve leukemie. Tijdens 
deze ziekte. doe z n krachten meer en meer onderm11n
de, bleef h1J positief en vol vertrouwen vooruit zien: De 
vele weken m het ziekenhuis en zeer intensieve 
behandelingen heeft hoj moedig gedragen. 
Ook in deze moeilijke tijd was hij heel bezorgd voor 
ons. zowel voor z'n vrouw Leny als voor Wenroy en 
Sabrina. Zij, op hun beurt. hebben hem mogen steu· 
nen en sterken. Vaak werd er samen gebeden. Benn1e 
was een gelovig mens. die kracht vond m dit ge~. Zo 
kon hij zich toevertrouwen aan Hem. die WIJ onze 
Vader mogen noemen. Toen het ogenblik ~an z·n ster
ven nabij was. konden wij gelukkig b•J hem z11n. 
afscheid van hem nemen en hem uit handen geven 
voor het andere leven. 

Heer, schenk hem de eeuwige rust en het eeuwige 
licht verlichte hem. Dat h11 moge rusten m vrede. 

Amen. 

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziekte en 
na het overli1den van mi1n heve man en onze zorgza_me 
vader danken wiJ u van harte. In deze moe1h1ke 
omstandigheden is dit voor ons een grote troost en 

sterkte. Leny Hövels - Letteboer 
Wenroy 
Sabrina en Hugo 


