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In dankbare herinnering aan 

Gezina Geertruida Jozephina Benneker 

Ze werd 2 april 1913 geboren te Denekamp. Op 
27 april 1994 overleed zij gesterkt door de zieken
zalving te Losser na een verzorging en verple
ging van enkele jaren in Gerardus Majella en 01-
denhove. Op 2 mei hebben wij afscheid van haar 
genomen in de Eucharistieviering bij haar uit
vaart. Daarna hebben we haar te rusten gelegd 
op het parochieel kerkhof te Denekamp. 

Sien was een vrouw met een opgewekt en vrolijk 
karakter. Zij hield van gezelligheid en gaf daar bij 
gelegenheden ook steeds blijk van. 
Als oudste uit een groot gezin heeft zij vooral in 
haar jonge jaren hard moeten werken. Plichtsge
trouw stond zij altijd voor iedereen klaar. Ze was 
de Martha uit het evangelie van Lucas, die al 
haar aandacht nodig had voor de huishoudelijke 
zorgen . Maar ook de Maria-figuur raakte bij haar 
niet op de achtergrond. 

Zij kon altijd wel gelegenheid vinden om haar 
diepe geloof tot uiting te brengen. 
Maria vereerde zij trouw en in de jaren dat haar 
gezondheid het toeliet ging ze regelmatig naar 
Kevelaer, ook bezocht ze Lourdes. 
Toen haar krachten lichamelijk, maar vooral 
geestelijk afnamen en ze verzorgd en verpleegd 
moest worden bleef zij tot kort voor haar heen
gaan de vrolijke en opgewekte Sien die zij altijd 
geweest was. 
Daarvan getuigden meermalen de verzorgsters 
en verzorgers van Gerardus Majella en 
Oldenhove. 
Gelukkig heeft ze geen lang en pijnlijk ziekbed 
gehad; dat had ze ook niet verdiend. Ze kon 
moeilijk afscheid nemen van het leven en vocht 
tot het laatste moment. 
Nu is ze gelukkig bij haar Heer en Maria. 
Wij die achterblijven zullen haar dankbaar blijven 
gedenken. 

Voor uw medeleven en belangstelling biJ de ziek
te en het overlijden van Sien betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 

Familie Benneker 

Denekamp, mei 1994. 


