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In herinnering aan onze lieve moeder en oma 

JOHANNA MARIA BENNEKER 
weduwevan 

HENDAlKUS JOHANNES GERHAROUS VRUKOTTE 

Op 26 september 1909 werd ziJ in Oe Lut!e geboren. 
Heel symboflsch werd ZIJ d1e ai~Jd zo genoot van de 
opgaande zon. in de ochtend glone van 20 mei 1990 
door God verlost, u1t haar moed1g gedragen fijden en 
opgenomen in ZIJn nJk van l1cht en mmmerondergaande 
zon. Haar laatste levensjaren, die ze doorbracht in 't 
Kjeyne Vaert. waren moe11ijk en pijnlijk voor haar. 
Toch klaagde ze noo1t, ze was steeds blij als ze bezoek 
kreeg en in het bijzonder als haar kle1nk1nderen 
kwamen. Eenvoudig leven en zorgzaam zijn voor haar 
man en kinderen, beschouwde ze als een chnstelijke 
opdracht. Ook in het verpleeghuis maakte zij op haar 
man1er door gebaren duidelijk dat ze nog voor ons Wilde 
zorgen. 

Zo bewust als ze was van haar levenstaak, zo gelovig 
stond zij in het leven. Want geloven doe Je 1n de eerste 
plaats 1n de mensen om je heen. Ze geloofde in hun 
goede bedoelingen en 1n hun levenshouding. Van zulke 
mensen zegt Jezus dat ze het eeuwig laven zullen 
hebben. Ze geloofde in het andere leven, m de hemel zo 
heeft ze dan ook alstand gedaa~ van het aardse leven. 
Toen God haar uitnod1gde 10 Zijn Hemels RIJk. 
Er :s een lege plaats ontstaan, nu ze n1et meer 1n ons 
m1dden :s. Maar ZiJ bliJft 1n onze henMenng voonleven. 

üeve moeder en oma je hebt veel moeten lijden, 
het was soms met om aan te z1en, 
dan baden wij God, Je te bevnjden, 
genad1g naar je om te zien. 
En nu Hij je heelt weggenomen, 
zijn we pas weer tot rust gekomen. 

'We l;_unnen je niet veraeten. 
'We wilfen je niet veraeten. 

Voor uw medeleven in deze moeilijke tijden zijn we u erg 
dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


