
In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Benneker 

• 15 oktober 1929 t 11 april2011 

Johan werd op 15 oktober 1929 geboren in Glane 
en groeide op in een gezin met nog twee zussen. 
Zijn vader overleed op jonge leeftijd toen Johan 
net vijftien jaar oud was. Johan heeft vanaf dat 
moment de taken op de boerderij op zich geno
men samen met zijn moeder. 

In 1951 leerde hij Marietje kennen. Op 26 sep
tember 1954 trouwden ze en runden samen de 
boerderij met de bijbehorende werkzaamheden. 

Naast, alle drukke werkzaamheden en het harde 
werken dat Johan deed, had hij 1 grote hobby. 
Dat was de schonervereniging Concordia in de 
Glane. Johan heeft hier altijd van genoten. In 
2007 was Johan zestig jaar lid van de vereniging 
en werd op passende manier gehuldigd. Van al 
die jaren die hij lid was is hij 36 jaar voorzitter 
geweest van de vereniging. 

Gezien zijn passie voor de schuttersvereniging 
ging daar ook zijn vrij tijd in op. Dit betekende 
ook dat hij geen vakanties genoot. Dit deed hij 
samen met Marietje op latere leeftijd. Ze zijn 

toen samen nog een vijftal keer op vakantie ge
weest. 

In september kwam Johan naar een snel afne
mende geestelijke en lichamelijke gezondheid 
terecht in PC Borsthuis in Hengelo. Hier verbleef 
hij zeven weken, waarna hij werd verhuisd naar 
Gereia in Oldenzaal op afdeling de Hoge Es. Hier 
werd hij goed verzorgd nadat Marietje zelf de 
zorg niet meer op haar kon nemen. 

Johan was altijd een ingetogen rustige man 
die niet graag op de voorgrond trad. En niet m 
de belangstelling wilde staan. In de afgelopen 
maanden nadat hij was op genomen in het ver
pleeghuis leek hij wat ondeugender te worden 
en had vaak pretoogjes en kon ondeugend uit 
de hoek komen. Hij vertelde op zijn manier nog 
verhalen en beleefde vaak plezier aan wat hij 
vertelde. Johan ging de afgelopen maanden 
snel achteruit. 

Op 26 november 2010 ontving hij de zalving der 
zieken. Vervolgens leek hij, ondanks zijn achter
uitgang, geen afscheid te kunnen en willen ne
men. Toch is hij op maandag 11 april in bijzijn 
van familie en naasten rustig ingeslapen. 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor 
de belangstelling. 

Marietje Benneker-Vrenks 


