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Bennie werd geboren op 19 oktober 1928 In 
Haaksbergen. 
Hij was de tweede zoon in het gezin Wijlens. 
Na een langdurige ziekte is hij overleden op 
21 januari 1998. in het verpleeghuis "Het 
Wiedenbroek" te Haaksbergen. 
Op maandag 26 Januari 1998 hebben wij af
scheid van hem genomen tijdens een Eucha· 
ristieviering in de parochiekerk van O.L. 
Vrouw van Lourdes en hem begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 
Na het lager onderwijs ging hij naar de 
MULO en behaalde snel zijn diploma. 
Bennle vond een baan op het kantoor bij de 
CAVV-Haaksbergen. Na enkele Jaren daar ge· 
werkt te hebben wilde hij weleens wat an
ders. In Gaanderen werd hij toen boek
houder bij de CAW. Daar vond hij ook een 
goed kosthuis bij de familie Thuis , waar nog 
steeds contacten meezljn. Na vier jaar aan
vaardde Bennie toen de functie van boek· 
houder bij de CAVV-Elbergen, om na een 

dienstverband van 33 Jaar gebruik te gaan 
maken van de VUT-regeling . 
Bennie is 42 Jaar gelukkig getrouwd geweest 
met Dlny. 
HIJ was een man van weinig woorden, die 
niet graag op de voorgrond trad, maar altijd 
voor iedereen klaar stond die erom vroeg. 
Hij was gelovig en plichtsgetrouw. Vele jaren 
heeft hij zich ingezet en dienstbaar gemaakt 
als bestuurslid van diverse kerkelijke instel· 
lingen. Ook de zorg voor de medemens, met 
name in Polen, had zijn volle aandacht. Zijn 
ernstige ziekte heeft er toe geleid, dat hij al 
die activiteiten niet meer kon doen, en heeft 
hem gedwongen te stoppen. Zijn grote hobby 
was de tuin en heeft er dan ook vele uren 
in vertoefd. HIJ hield van bloemen en vacan
tie. Samen met Diny heeft hij verschillende 
mooie reizen gemaakt. Bijzonder was wel de 
reis naar Lourdes, waarvan hij zo heeft ge· 
noten. 

Wij bidden dat Bennie de vrede en rust mag 
vinden bij God, onze Vader. 

Voor uw blijken van medeleven. tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man zeg Ik u allen hartelijk dank" 
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