
Eenmaal breekt de dag toch aan 
dat wU uit elkander gaan. 
Ik was bereid. wees daarom blU 
huil dus niet, maar bid voor mU. 

Ter dankbare herinnering aan onze zorg
zame moeder en oma 

Johanna Hendrika Gezina Benerink 
weduwe van 

GERHARDUS KIENHUIS 

Zij werd geboren op 6 juli 1919 te Reuturn 
en overleed op 65 jarige leeftlid na voor
zien te z[jn van het H. Oliesel op 26 jan. 
1985 In het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal. 
Haar lichaam hebben wü te ruste gelegd 
op 30 januari op het kerkhof te Tilligte. 

Wij zün toraal versfagen door het plotseling 
heengaan van onze moeder waaraan we 
allen zo gehecht waren. Telkens komt de 
vraag over onze lippen waarom, waarom 
moest deze liefdevoile zorgzame moeder 
en oma zo vroeg van ons worden wegge
nomen. maar_ wij kr[jgen daarop geen ant
woord. 
Tijd alleen verzacht de wonden. waarvan 
men nooit geneest. Zü laat thuis een grote 
leegte na. maar wij voelen ons getroost 
dat zü nu bü papa in de hemel is. 

Ze was voor ons een grote steun en het 
middelpunt waar alles om draaide. rerw[jl 
zij niet op de voorgrond wilde treden. werd 
zü door velen aanvaard om haar beschei
denheid en eenvoud. Achter een schijn· 
bare terughoudendheid verborg zich een 
gevoelig hart. 
Mama was vooral een gelovig mens en heeft 
door af haar moeilijkheden in haar leven 
steeds Maria gezien als haar grote steun 
en toeverlaat Ze was erg dankbaar dat 
haar de laatste jaren de communie werd 
thuisgebracht. Ze voelde zich hierdoor ge
sterkt. 
Dank om wat U was. we vergeten U nooit. 

lieve kinderen ik kan hefaas niet meer bü 
jullie zijn. Blüf thuis goed voor elkaar zor
gen. Weest voor elkaar een steun en troost 
in het geloof. zodat de band van de liefde 
sterker is dan de dood. 

Voor uw medeleven na het plotselinge 
heengaan van onze lieve moeder en oma 
danken wü U van harte. 

De kinderen en kleinkinderen 


