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Met veel liefde willen wij 

blijven denken aan 

Johanna Gesina Benning-Teesink 

weduwe van 
Johannes Robertus Benning 

Zij werd op 27 september 1917 in Enschede 
geboren. Gesterkt door het sacrament van 
de ziekenzalving is zij van ons heengegaan 

op 17 mei 1999. 
Na de uitvaartviering in de kerk van de 

H. Maria Geboorte in Losser hebben wij 
haar te rusten gelegd in het graf van haar 

man die in 1969 reeds was overleden. 

Moeder, oma was in alles een bescheiden 
vrouw en genoot veel van de kleine dingen 
uit het dagelijks l even. Als iemand op 
bezoek kwam, al was dat onverwachts, dan 
was haar waardering groot. Gelukkig maar, 
want de laatste 15 jaar was ze niet meer 
goed ter been en was daarom veelal afhan
kel ijk van hulp van anderen. Maar ondanks 
alles bleef ze goed voor haar zelf zorgen. 
Ze zag er altijd goed verzorgd uit. 

Heel pijnlijk was de periode vorig jaar toen 
ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Het 
leek erop dat ze spoedig weer naar huis 
zou kunnen, maar complicaties maakten dat 
onmogelijk. Ze verbleef meer dan 5 maan
den in het ziekenhuis voordat ze werd 
opgenomen in het verpleegcentrum. Dat 
was bijna het ergste dat haar kon overko
men. 
Vlak voordat ze wederom naar het zieken
huis moest werd ze ernstig ziek. 
In het sacrament van de ziekenzalving heb
ben wij elkaar kunnen voorbereiden op een 
naderend einde. 
Ze was een vrouw van weinig woorden, 
maar haar ogen spraken boekdelen. 
Te midden van ons allen is zij overleden. 
In het geloof dat zij ons heeft aangereikt wil
len wij haar in de handen leggen van God 
zelf. Op de vooravond van Pinksteren bid
den wij voor haar dat de Heer haar leven 
mag voltooien met vreugde en geluk zonder 
einde. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
tijdens haar uitvaart en begrafenis zijn wij U 
zeer dankbaar. 

Haar kinderen en 
kleinkinderen 




