
Dankbare herinnering aan 

BENNIE KOOIKER 

Bennie werd geboren op 12 juli 1951 
en is gesterkt door het sacrament van 

de ziekenzalving op 7 januari 1992 in het 
P.C. Borsthuis te Hengelo overleden. 
Verdrietig om dit afscheid hebben wij 

Bennie op 11 januari na een gezongen 
Requiemmis te ruste gelegd op het 

R.K kerkhof te Deurningen. 

Laten zij'mij na mijn dood gedenken 
die mij ook tijdens mijn leven hebben 

bedacht. 

Na een langdurig gedragen ziekte is hij van 
ons heengegaan geheel voorbereid om af
scheid te nemen. 
Jarenlang is hij liefdevol door moeder ver -
zorgd en samen hadden ze een sterke band. 
Zijn ziek zijn had ook invloed op zijn karakter 
en gedrag. 
Misschien was hij niet altijd even makkelijk te 
begrijpen voor zijn omgeving, maar heeft het 
daar zelf ook vaak moeilijk rr.ee gehad. 

Zelf was hij niet veeleisend, maar probeerde 
goed en aardig voor iedereen te zijn. 
Hij hield vooral van eerlijkheid en was recht 
door zee. 
Bennie was zeer gehecht aan de boerderij en 
het buitenleven en zat vol ideeên en idealen, 
maar waren niet meer te verwezenlijken. 
Graag had hij zelf een gezin gewild en was 
misschien juist daarom heel gek met de kin
deren van zijn broers. 
Hij had zelf veel steun aan zijn sterke geloof 
in God. 
Zolang als mogelijk was ging hij elke woens
dagmorgen naar de kerk. 
Op 3 juli, hij had toen al enkele weken in bed 
gelegen, ging hij zoals hij zelf voelde en zei 
voor de laatste keer. 
Dat hij wist dat hij niet lang meer zou leven 
verklaart ook zijn laatste wens. 
Hij had voor zichzelf al een plek uitgezocht 
op het kerkhof. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens de ziekte en uw meeleven na het over
lijden van Bennie zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

Familie Kooiker. 


