
Dankbare herinnering aan 

Î Johanna Susanna Benneker 

sinds 1 januari 1990 weduwe van 

ALBERTUS JOHANNES KOEHORST 

Zij werd geboren te Beuningen op 29 februari 
1904 en overleed na het ontvangen van het Sa
crament der Zieken in het Verzorgingshuis ,.Ge
rardus Majella" te Denekamp op 5 september 
1994. We hadden moeder 9 september voor het 
laatst in ons midden tijdens de viering van de 
H. Eucharistie in de St. Nicelaaskerk te Dene
kamp, waarna we haar begraven hebben bij va
der op het parochieel kerkhof van De lutte. 

In het leven van onze moeder en oma passen ho
ge getallen. Ze is 90 jaar geworden, was 60 jaar 
met vader getrouwd en uit hun huwelijk werden 
tien kinderen geboren. Met deze getallen gingen 
ook hard werken en veel zorgen gepaard. 
In een economisch en sociaal moeilijke tijd heb
ben onze ouders armoede gekend, moesten ze 
sober leven om de huishouding van het grote ge
zin draaiende te houden . Ze kregen het pas 
goed toen ze de A.O .W . ontvingen. 
Het overlijden van vader is haar zwaar gevallen . 
Ze ging de eenzaamheid als een grote last erva
ren. Gelukkig kreeg ze de mogelijkheid in Dene
kamp te gaan wonen, waar bijna al haar doch-

ters wonen. Vlak bij de kerk kon ze de oude 
kosterswoning huren . Ze heeft er een paar goe
de jaren gehad. Ze was gelukkig en tevreden en 
vond het daarom jammer dat vanwege hoge ou
derdom het alleen wonen niet meer verantwoord 
was. Ze verhuisde naar .,Gerardus Majella" . 
Haar hobby was schilderen, overal moest lakverf 
op, want alles moest bij haar glimmen. Kruisjas
sen was haar favoriete kaartspel. Ze had graag 
mensen om haar heen. Toen ze nog in het lut
terzand in haar ,.witte huuske" woonde, wilde 
ze haar kippen niet wegdoen, bang als ze was 
dat daardoor het aangeloop minder zou worden, 
want eieren verkopen was er dan niet meer bij. 
Zoals ze geleefd heeft 1s ze ook gestorven . In alle 
vertrouwen op God, heeft zij de kruizen, die ze in 
haar leven te dragen heeft gekregen, op haar ge
nomen. 
Nu mag ze in navolging van Christus ook verrij
zen tot nieuw leven. 
De Kerk, die ze zo liefhad, staat ons toe, na voor 
haar gebeden te hebben, ook tot haar te bidden. 
In liefde blijft ze met ons verbonden. 
Moeder, rust in vrede. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het over
lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder. 
groot- en overgrootmoeder, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

De familie 


