
"Blijf, ook in uw gebed, gedenken 

Bennie Steffens 
sinds 15 aug . 1982 weduwnaar van 

Marietje ten Veldhuis 

Hij werd op 17 juli 1933 geboren in (Zuid-Berghuizen, 
indertijd) gemeente Losser. In het ziekenhuis te 
Enschede overleed hij vrij onverwacht op 31 maart 
1995. Na de Eucharistieviering ten Uitvaart in zijn 
vertrouwde Maria kerk hebben we zijn lichaam b ij
gezet in het graf van Ma rietje op de begraafplaats 
te Oldenzaal op 5 april. 

Bennie groeide op als vijfde in het gezin van 8 
kinderen , in verbondenheid met elkaar en met zijn 
ei1;en karakter. Hij werkte in de bouw als timmer
man, later als uitvoerder, met een grote inzet, die hij 
ook van anderen verwachtte. Zelf heeft hij een 
groot aandeel gehad in de bouw van zijn eigen 
huis , waar hij altijd zeer trots op was en waar hij met 
veel plezier heeft gewoond. Hij hield van de natuur, 
van fietsen en wandelen; graag sprak hij over de 
camping (op Springendal) waar hij met zijn vrouw 
en mstde kinderen verpozing vond. Thuis genoot hij 
van zijn vogels. 
Behoudend va n aard , hield hij niet van veranderin
gen; hij stippelde een duidelijke lijn uit, waardoor hij 
het nogal eens moeilijk maakte voor zichzelf, maar 
ook voor zijn omgeving. 

Een donkere schaduw vie l over zijn leven door het 
verlies van zijn zoontje Renee en door het overlijden 
van zijn vrouw Marietje. (op de dag van Maria 
Tenhemelopneming). Hij bleef met 3 jonge kinde
ren achter. Hij vond steun bij zijn medemensen , 
maar vooral in zijn diep geloof. 
Hij was trouw aan het gebed tot zijn God en Heer, in 
zijn m eeleven met de parochie en met de 
Eucharistieviering in het weekend; die waarde be
leefde hij intens en probeerde die telkens weer aan 
anderen voor te houden. 
Hij was gelukkig met zijn nieuwe levenspartner Betsie 
Hesselink, met wie hij graag op vakantie ging, waar
b ij Lourdes en Rome op hem als gelovig man een 
d iepe indruk maakten. 
Getroffen door een ernstige ziekte ging hij een 
moeilijke periode tegemoet: hij sprak er weinig over, 
maar verwerkte het in zijn hart, in een groot vertrou
wen, dat hij altijd gedragen werd door Gods Hd nd. 

Moge hij b ij Hem voor altijd vrede vinden . 

We blijven U dankbaar voor uw medeleven tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden. 

Betsie Hesselink 
Benno en Marlies 
Anne en Reinhard 
Marieke en Frank 
Bert, Silvia en Marsha 
Vincent en Sandra 


