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In ons gebed blijven we gedenken 

Hendrika Berendlna Benerink 
s1nds 9 jul 1938 weduwe van 

Johannes Boswerger 

Ze werd geboren te Geesteren op 12 
september 1898. Na ontvangen van het 
Sacrament van de zieken is ze overleden 
in het ziekenhuis te Almelo op 15 )anu· 
ari 1986. Na de uit vaart-lit urei e op 18 
Januari d. o. v. in de parochiekerk van 
Geesteren is ze d .. ar t e rusten gelegd 
op het r.k. kerkhof. 

Het leven van deze overledene is gekenmerkt 
geweest door gebed en zor&zaam meeleven met 
hen, die ze op haar oev~nsweg heeft ontmoet. 
Ten gevolge van he t vroege overlijden van haar 
echtgenoot , kwamen alle zorgen voor haar gezin 
en haar zaak op haar schouders terecht. Als een 
sterke vrouw was ze van d e vroege morgen tot 
de late avond bezig. Voor z1ch zelf had ze weinig 
verlangens. Haar kinderen kwamen op de eerste 
plaats, ze gaf ze een deaellj ke christelij ke o p
voeding, vooral door ha r voorbeeld. Daarna 
e•sten haar Vv1nkel. cafe en boerderiJ a Ie aan
dacht op. Vele Joren maakte ze welgevulde dagen. 
Zó zag ze haar plicht en zó was ze biJ velen be· 
kend. Ze werkte door tot op een leeftiJd, waar op 

anderen al Jaren lang van de rust op hOi!ere leef
liJd genieten. De laatste tien )aren van haar leven 
heeft ze in de Eeshof door2ebracht . Daar kwam 
ze tot rust. Ze voelde er zich goed thu1s, had 
veel goece kennisse'l, die 's avonds b1j elkaar 
kwamen voor een praatJe en een poOSJe kaarten 
Langzaam namen haar krachten af, het lopen 
werd moeiliJker. t enslotte moest ze zich voort· 
bewegen in een inval CenwagentJe. Aan vee on
gemakken moest ze wennen. maar tevreuen bleef 
ze a ltijd en was dankbaar voor de goede ver· 
zorging. Veel heeft ze gebeden op haar kamer 
en in ce kapel, waar ze dagelijks aanwezig was 
bij ce viertng van de Eucharist1e. Na een ern· 
stige zie~te, die haar plotseling overv1el, is ze 
enkele dagen later vol overgave gestorven. Een 
aoede, godsdienstige vrouw en moeder is heen· 
gegaan. Met haar man is ze nu weer verenigd 
op de plaats van ce eeuwige rust en vrede. 

Voor uw oprechte bliJken van medeleven b1j het 
heengaan van onze lieve moeder. groot en over· 
grootmoeder. betuigen wiJ onze oprechte dank. 

I<.INDEREN, 
klein· 
en achterk leinkinderen 


