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Na ec11 lcrc11 •·ol ee1n-01ul, goedheid, bc:orgdheid, eerlijkheid 
e11 liefde, 1s plotseli11g 1w1 ons heengegaan, mijn /ie1·e /e-
1·e11sparmcr, 011:e !tere wdcr en opa, 

Bennie Mettinkhof 

Pa werd geboren op 4 april 1936 !lij moest al \Toeg hard 
werken. Toen hij 16 "as, begon bij als melk\ enteren later als 
bezorger bij de melkfabriek. Doordat hij in heel llcngelo melk 
bezorgde. kende Bcnrue iedereen en iedereen kende hem. 

Op 14 mei 1962 trouwde pa met Annie Stnkkcr Ze !.'.regen 
samen twee kinderen, Willeke en Norbenh. Samen waren ze 
erg gelukkig. Annie werkte in hun eigen winkel en Bennie bij 
de Onnet. Ondanks het drukke bestaan maakten ze veel tijd 
\Tij voor de kinderen. Helaas werd hel geluk \\Teed verstoord 
door de ziek1e van mamma. Pa heeft h:iar liefdevol 'er70rgd en 
begeleid. Haar dood greep pa erg aan. Na hel O\Crlijden van 
mamma stond pa er alleen voor met twee kinderen. Hij was 
'ader en moeder tegelijk. Mei veel zorg en toewijding heef\ hij 
Willeke en Norbenh opgevoed. De kinderen zijn goed op hun 
plek terecht gekomen en dal deed hem veel plezier. 

Na 3112jaar alleen te zijn geweest ontmoette pa Henny. Bcnn1e 
was de steun en toeverlaat voor llenny. Bennie deed alles 
voor haar. Dag en nacht trokken ze met elkaar op. Samen 
gingen ze overal naar toe. Elke woensdag was bijzonder, want 
dan gingen ze een dagje uil. Ze i:enolen er beiden van. Twee 
zielen; één gedachte. Ze hebben samen 18 mooie jaren gehad. 

In 1993 ging pa na veertig trouwe dienstjaren in de VUT. Hij 
ging niet stilzitten en pakte allerlei hobby's op. Naast koken 
en kegelen. ging hij schilderen en timmeren. 

Hij maakte voor de hele familie trots vogelhuisjes en konijne· 
hokken en kluste graag in en rond het buis. Helaas heeft pa 
maar 5 jaar van de VUT kunnen genieten. 

Voor de kinderen van Henny "as Bennie een tweede vader 
Als ze zijn hulp nodig hadden, dan was hij er. Hij stond hen 
bij met raad en advies. De laatste jaren hielp hiJ Jan en Rob 
veel met het organiseren van evenementen Niets was hem 
teveel. In de loop van de jaren gingen de kinderen 'an pa en 
Henny als een gezin door het le,cn. Dit was ook het stre,en 
van pa. Voor de kleinkinderen was hij opa Bennie. 

Uiterlijk deed pa zich soms anders 'oor dan h1J was Hij had 
een klein hanje. Dit merkte je 'ooral bij speciale gelegenhe
den Niet alleen bij de geboorte van zijn enige kleinkind, 
Merlc, maar ook bij de hu"clijken van de kinderen Pa kon 
zijn tranen dan niet bed"ingen en loonde ZIJD werkelijke 
aard. 

Afgelopen zondag \\erd pa in bel ziekenhuis opgenomen met 
een zeer ernstige alvleesklierontsteking. Dinsdag waren we 
erg blij omdat hel weer veel beier mei hem ging. 's Avonds 
zagen we hem nog tijdens hel spreekuur. Hij maakte nog 
grappen en voelde zich goed. We namen afscheid mei een 
glimlach. Twee uur later overleed bij geheel onverwacht 
Helaas mocht pa niet langer bij ons zijn. 

Lie1·ePa, 
Bed<mkt 1·o<>r alles wat je >'oor om betekend hebt! We :uilen 
je nooit rergeten 

lfe1111)-, kinderen e11 klei11ki11deren 

Hengelo, 16 jw1i 1998 


