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Een liefdevolle herinnering aan 

Bennie Wanink 

echtgenoot 

van Truus Grondman 

Bennie werd geboren op 24 augustus 1937 te 
Rossum. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken, overleed hij op 26 augustus 2002 op 65 
jarige leeftijd in het bijzijn van z'n vrouw en kinde
ren. 
Na de Eucharistieviering op 30 augustus 2002 in 
de H. Plechelmuskerk te Rossum hebben we hem 
ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Zijn leven stond in het teken van zijn gezin, dat heel 
belangrijk voor hem was. Truus en de kinderen 
kwamen voor hem op de eerste plaats. 
Van z'n kleinkinderen kon hij intens genieten. 
Maar ook voor de familie en vrienden was hij een 
steun en toeverlaat. 
Hij was een man van z'n woord, met een uitge
sproken mening. 
Muziek maken was zijn lust en zijn leven. Van z'n 
50-jarig jubileum heeft hij intens genoten. 
Toen hij in de VUT moest, viel hem dat zwaar, geen 

gesprekken meer met de boeren, waarmee hij 
meeleefde. 
Zijn trots gaat dan ook uit naar z'n ouderlijk huis. 
Géén uitdaging ging hij uit de weg. Als hij dan naar 
de garage ging, zei hij: "Ik goa noar miene keuk'n:• 

Bennie was een gelovig man, z'n geloof gaf hem 
veel kracht. 
De zondag was hem heilig, eerst ontbijt op bed 
voor Truus, naar de kerk en dan gezellig samen zijn 
met de kinderen en kleinkinderen. 
En als 't weer 't toeliet gingen ze samen en/of met 
anderen fietsen. 

Dat juist hem deze ziekte moest treffen, deed hem 
pijn en is onbegrijpelijk. Als je hem vroeg hoe 't met 
hem ging was 't altijd "goed" en dan ging 't ook 
goed! 

We moeten nu verder zonder jou, voor ma en ons 
is dit onwerkelijk. Maar je hebt ons zoveel meege
geven dat wij verder kunnen. 

"Good Goan, Wierkomm'n "was één van jouw uit
spraken. Deze woorden houden wij in gedachten. 

Pa, bedankt. 

Wij bedanken u voor uw steun en medeleven tijdens z'n ziekbed 
en na 't overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa. 
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