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In liefdevolle herinnering aan 

Franciscus Sernardus Baalhuis 

Benme werd geboren op 10 oktober 1929 te 
Noord Deummgen. Na een emst1ge ziekte voor
zien van het Sacrament der zieken. overleed hij 
thuis. op 3 maart 2000. We hadden hem 8 maart 
voor hetlaatst m ons midden, tijdens de viering 
van de H. Euchanstte in de H Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna we hem te rusten hebben 
gelegd op het parochieel kerkhof. 

Bennie werd geboren als jongste 1n het gezin. 
Veel te vroeg moest hij afscheid nemen van zijn 
ouders. Voor z1jn vader heelt hij altijd veel be
wondering gehad. Tot aan zijn huwelijk, woonde 
hij samen met het gezin van zijn broer, in het 
ouderlijk huis aan de Lattropperstraat. Vaak 
pakte hij toen zondags de brommer en mocht 
altiJd een van de kinderen van zijn broer met 
hem mee om een eindje te toeren 

Op 29 september 1967 trouwde hij met Lies 
Swennenhuis Ze gingen wonen in Ootmarsum. 
Uit dit huwelijk werd Frans geboren. ZIJn gezin 
was hem zeer dierbaar. Voor familie, vrienden 
en buren stond hij al lijd klaar. Daarom zullen we 
ons hem blijven herinneren als een stille, harde 
werker, die niet op de voorgrond wilde staan. 
Toen het werken bij trappenfabriek Smeing erop 
zat. kon hij gaan genieten. In 1995 verhuisde hij 
naar Denekamp om dicht biJ zijn familie te kun
nen zijn. Geregeld bracht hij hun een bezoek. 
Echter vong Jaar openbaarde z1ch een ernst1ge 
ziekte, en wiJ maakten ons met hem bezorgd 
voor de toekomst. Even leek het erop dat het 
ziekteproces tot stilstand was gekomen, maar 
korte tijd daarna werd hij zo ernstig ziek dat be
terschap uitgesloten was. Geduldig droeg h1j ZIJn 
ziekte en wilde n1emand tot last zijn. Wij danken 
hem voor al het goeds wat hij voor ons heelt 
gedaan. We missen je. 

Allen om ons heen d1e er waren, die tot steun 
zijn geweest en d1e belangstell ing hebben ge
toond willen we h1erblj van harte bedanken. 

A.M Baalhuis-Swennenhuis 
Frans 


