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Met veel liefde blijven we denken aan 

Betsy Olde Benneker-Scholten 

Betsy is geboren op 14 juni 1946 te Hengelo. 
Zij groeide op in een hecht gezin dat bestond 
uit 5 kinderen waarvan zij de oudste was. Zij 
kan terugkijken op een liefdevolle jeugd. Deze 
liefde bracht ze later ook over op haar eigen 
gezin. 

Na 2 jaar verkering te hebben gehad is ze op 
21 november 1967 getrouwd met haar liefde 
Joop. Samen kregen ze 2 kinderen, Chantal 
en Roy. In 1975 hebben ze een grote droom 
van Joop in vervulling laten gaan en zijn ze 
voor zichzel f een eigen schoenenwinkel 
begonnen in Hengelo. Ondanks al het harde 
werken was er alt ijd genoeg liefde en 
aandacht voor Joop en de kinderen. Zij 
kwamen niets tekort. Alle vriendjes en 
vriendinnetjes mochten mee naar huis, niets 
was haar teveel. Vooral de snoepjes waren 
er in overv loed. 
Toen beide kinderen getrouwd waren 
mocht en we haar blij maken met de komst 
van 4 kleinkinderen. De maandag was voor 
haar een vaste oppasdag. Dit heeft zij voor 
alle kleinkinderen kunnen doen, totdat zij naar 
school gingen. Zoals ze zelf zei: "die maandag 
is voor mij een feestdag". Ook samen met 
Joop heeft ze met Chiel. Anne-Lot. Aniek en 
Bram van veel uitstapjes mogen genieten. 

Een verre reis was niet echt nodig. Genieten 
kon zij van een dagje fie tsen, winkelen, 
wandelen en lekker uit e ten. Wat hierbij zo 
leuk was dat ze vaak de slappe lach kreeg. Zo 
moeten we haar blijven herinneren als een 
vro lijke vrouw. 

Toen kwam daar het noodlot. Na een periode 
van heel erg moe zijn werd op 22 maart 
geconstateerd dat ze heel ernstig ziek was. 
Wat ons het meest zal bijblijven is haar enorme 
strijdlust, kracht en doorzettingsvermogen deze 
laatste maanden. Wat zijn we trots op haar. 

Ze was een vrouw, moeder en oma zoa ls geen 
ander. Ze stond altijd voor iedereen klaar en 
wilde het iedereen naar de zin maken en 
vooral een ander wilde ze niet tot last zijn. 

Bedankt lieve Betsy, mama en oma 
dat je er altijd voor ons was. 

Rust zacht, 

Joop Olde Benneker 
Chantal en Ton, Chiel, Anne-Lot 
Roy en Sabine, Aniek, Bram 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder 
en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank. 


