
t 
Dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Benneker 
Studs 1ó decnuba 1981 ''~dt.wnaar van 

JOil,\N:-\A M,\RIA GROENER 

koster van deS!. :"Jjcobasparochi<' t<' Denekamp 

HtJ werd geboren als oudste zoon in h<'t kos
tersgezin Benneker op 4 januan 1915. 
1 April19-to volgde ht) ZIJD \ader op als koster. 
Geheel onverwacht overleed hij, nog voorzi<'n 
van her Sacram~nt der Ziácn op 22 Januari 
1991. We hadden hem 26 Januari voor hd 
laatst biJ ons IIjdeos dt- vieuog van de H. Eucha
ristie in onze parochiek..rk, w•ar hiJ w gr•ag 
,·ertoefde en hebbt-o hem daarna uitgeleide 
gedaan naar het kerkhof, waar hiJ m ZIJD werk
zaam en dienstbaar leven 1.ovele wedeparociHa
nen een laatste rustplaats hert-td hedt. 

MN het heengaan van Johan 13enneker wordt 
een stukJe geschiedenis in onze geloofsgemceu
schap afgesloten Heel ZIJn leven heeft hiJ biJ 
en in de St. Nicolaaskerk doorgebracht op een 
manier, waarbij hiJ zichzelf bleef. Hij was een 
echte .custos'. een attente bewaarder van onze 
monumentale kerk. 

Met trots kon hiJ de toeristische bezoeker ver
tellen over dit Godshuis, stel·ds WIJZend naar 
het beeld van St. Nicolaas op het paard. HiJ 
was .getrouwd• met zijn kerk. 

6 April 1986 vierde hi t ztjn 40-Jarig dienst
jubileum. HIJ sloot toen 7.iJD aktieve loopbaan 
af. al bleef hij op de achtergrond vol belang
stelling het wel en wee van de ke rk volgen. 

De tiJd na het Tweede Vaticaans Concilie heeft 
ook hem niet onberoerd gelaten, het heeft nog 
al wat vao zijn p>ychische krachten gevraagd. 
Toch kon htj na verloop van t1jd de positieve 
kanren van de \erandt>ringen beamen. 

Johan Benneker was OQk een goede huisvader. 
Het overlijden van zijn lieve vrouw Annle heeft 
diepe wonden in ziJD leven geslagen. Gelukkig 
werd hij in ZiJD verdriet ~n t-enzumheid door 
Joe en Gerard. familie en vele dorp~genoreo 
biJge:;raan, zodat hiJ kon bh)'•en wonen in de 
rustieke ko~terswoning. Helemaal leefde hiJ op 
als ziJD kleinzoons Rob en !>1art1Jn biJ hem 
op bezoek kwamen. 
~u er onverwacht een eind is gekomen aan 
dit welbeotet'd leven willen we vooral dankbaar 
Ztjn en bh1ven wij zijn leven herinneren. gete
kend door dienstba.trhcid en ware godsdienst
zin. 

Hij ruste in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. wees 
Zijn en onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
na het overltjden van llli)n zorgzame vader, 
schoonvader en onze lieve opa. betuigen WIJ 
U onze oprechte dank. 

De famrlie 


