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In dankbare herinnering aan 

Jozeph Albertus Benneker 

Jos werd geboren op 12 maart 1940 te 
Denekamp en hij overleed op 20 september 
1999 te Denekamp. Na een plechtige uitvaart
mis op 23 september 1999 in de parochiekerk 
van de H. Nicolaas werd hij ter ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof. 

Wie in Mij gelooft za/leven, ook al is hij gestor
ven: (Joh. 11,25) 

Het was een lange weg, die Jos is gegaan s1nds 
maart van dit jaar. Een ongeneeslijke ziekte 
heeft zijn beste krachten teniet gedaan. Voor dit 
keerpunt in maart was Jos een vitaal mens, die 
van harte kon 9enieten van zijn werk en van het 
leven. Het gez1n waarin hij opgroeide heeft zijn 
leven sterk bepaald. Samen met z'n broer Theo 
heeft Jos de eerste zorg voor vader gedragen 
die in 1994 op hoge leeftijd overleed. 
Jos was een muzikaal begaafd mens. Vooral de 
citermuziek was bij hem bijzonder geliefd. Van 
karakter was hij bescheiden. Hij hield ervan dat 
alles tot in de puntjes geregeld was. Van twee 
dingen kon hij erg genieten; van de zaak die hij 

in de loop der jaren heeft opgebouwd en van 
reizen. De drogisterij was z'n lust en z'n leven. 
Een brede interesse voor de natuur en vooral 
voor kruiden waren daarmee verbonden. Met 
smaak wist hij gehalte te geven aan z'n zaak. 
Maar ook za9 llij elk jaar weer uit naar reizen, 
die hij met vnenden ondernam. Samen met z'n 
broer Theo trok hij naar alle continenten. Wat hij 
daar zag en beleefde, verrijkte zijn leven. 
De medische behandelingen van het laatste 
afgelopen half jaar hebben hem vaak nog hoop 
gegeven op herstel. Toch voelde hij dat z'n 
krachten afnamen. De pijnstillende middelen die 
nodig waren, verzwakten z'n activiteit. Toch liet 
het zich niet aanzien dat hij zo onverwacht van 
ons zou heengaan. Gelukkig is hij rustig en zon
der pijn ingeslapen. In het geloof, dat ook Jos 
gedragen heeft in z'n leven, bidden wij met ver
trouwen. 

"Heer, schenk Jos de eeuwige rust en het eeu
wige licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in 
uw vrede, Amen." 

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve broer, 
zwager en oom danken wij u van harte. Het is 
ons tot sterkte en troost in deze moeilijke dagen 
van afscheid. 

Fam. Benneker 


