
In memoriam 

PATER MARTINUS BENNEKER 

karmeliet 



Dankbare herinnering aan 

PATER MARTINUS BENNEKER 

KARMELIET 

Geboren te Denekamp op 3 september 1916. 
Geprofest in de Orde van Karmel op 9 septem
ber 1937. Priester gewijd op 11 juli 1943. Gestor
ven in de Eeshof te Tubbergen op 11 juni 1993. 
Na de uitvaartdienst in de Karmelkerk van Zen
deren hebben we hem op het kloosterkerkhof 

aldaar begraven op 15 juni 1993. 

Maarten, zoals hij door zijn medebroeders werd 
genoemd, was een tevreden mens, dankbaar 
voor het leven in de Karmel, dankbaar ook voor 
het werk dat vanuit de Karmel hem werd 
opgedragen. 
Na met sukses economie gestudeerd te hebben 
aan de Katholieke Economische Hogeschool te 
Tilburg was hij een jaar leraar aan de toenmali
ge HBS te Oss. In 1953 kwam hij naar Olden
zaal, waar hij als leraar, conrector en dertien jaar 
lang als rector verbonden was aan het Twents 
Carmellyceum. In diezelfde periode was hij ook 
meerdere jaren prior van de Oldenzaalse Kar
melgroep. In 1970 werd hij rector van het ver
zorgingstehuis de Eeshof te Tubbergen. Vijf jaar 
later echter werd hij vandaar weggeroepen om 

nu pastoor te worden in Zenderen. Deze funk
tie vervulde hij tot aan zijn 65ste levensjaar. 
Toen keerde hij terug naar de Eeshof, waar hij 
voor de bewoners van het huis nog ruim tien jaar 
als pastor werkzaam bleef. 
Vele herinneren zich pater Martinus als een 
rustige, weliswaar wat afstandelijk iemand die 
niettemin vol toewijding en nauwgezet zijn werk 
verrichtte. Vooral voor zieke en oudere mensen 
had hij steeds bijzondere aandacht. Zelf ziek ge
worden mocht hij veel liefdevolle zorg en toe
wijding ervaren van zijn naaste familie en vooral 
van het personeel van de Eeshof. Het heeft hem 
geholpen in alle rust toe te leven naar de dood. 
In volle overgave is hij dan ook gestorven. En 
wij vertrouwen erop, dat hij nu mag rusten in 
Gods liefde voorgoed . 

Voor uw meeleven bij de ziekte en bij het over
lijden van Pater Benneker betuigen wij U 
onze hartelijke dank. 

Karmel Zenderen 
Familie Benneker 


