


In liefdevolle herinnering 

Herman Benneker 

echtgenoot van Jo Veelders 

• 23 december 1926 t 13 april1999 

Herman Benneker was een goed mens die in 
rust en bescheidenheld zijn e1gen weg ging. 
Onder zijn mildheid zat een kern van onver
zettelijkheld en kracht. 
Hij observeerde de wereld, zichzelf en de men
sen om hem heen met geduld en vooral veel 
humor. Hij bezat het vermogen om, zonder zich 
geweld aan te doen, er vooral te zijn voor 
anderen, dit vanuit een diep Godsgeloof. 
Een zachtmoedig mens. 

Geboren in Denekamp, dorp en gemeenschap 
die hem na aan het hart lagen. Opgegroeid on
der de schaduw van de Sint Nicolaaskerk, waar 
zijn vader als koster werkzaam was, in een 
hecht gezm 
Zijn leven gedeeld met zijn vrouw Jo en zijn 
kinderen Anke, René, Ellen en Leo, gelukkig 
met elkaar. Gewerkt op de San Salvator-mavo: 
geen dag met tegenzin. 

Ook veel vrijwilligerswerk verricht voor kerk en 
gemeenschap in allerlei besturen. 

Zijn gezin, kinderen, kleinkinderen en zijn fa
milie gingen hem voor alles. Maar het aller
belangrijkst was Jo, die hij diep liefhad 
Altijd stond hij klaar voor zijn medemensen. 
vooral voor hen die extra zorg behoeven. 
Met heel veel tact, beleid en succes zette hij 
er zich tot het uiterste voor in dat die zorg in 
Denekamp bleef. dichtbij de mensen, die deze 
het meest nodig hebben. 

Met open ogen en zonder er omheen te draaien 
zag hij zijn lot tegemoet. Tot het laatst bleef hij 
optimistisch en was zo een steun voor zijn 
naaste omgeving. Op het allerlaatst is hij, voor
zien van het Sacrament der Zieken, zonder lij
densweg gestorven. 

Herman, bedankt voor wie je bent geweest en 
voor wat je hebt gedaan. 

Allen om ons heen, die er waren, die tot steun 
zijn geweest en die belangstelling hebben ge
toond willen we hierbij van harte bedanken 

Familie Benneker 


