
t 
Dankbare herinnering aan 

Susanna Maria Benneker 

Zij werd 18 januari 1904 geboren op de 
" Brink" in Denekamp en overleed na het 
011tvangen van het Sacrament der Zieken in 
het verpleeghuis " Oidenhove" te Losser op 
19 januari 1993. We hadden haar ontzielde 
lichaam 23 januari d.o.v. voor het laatst in 
ons midden tijdens de viering van de H. Eu
charistie en hebben haar daarna begraven 
op het kerkhof van de St. Nicelaasparochie 
te Denekamp. 

Geboren in een middenstandsgezin · haar 
ouders hadden een bakkerij annex kruide
niersbedrijf · ging zij voor onderwijzeres 
studeren bij de zusters Ursulinen in 
Maastricht. Heel haar leven sprak zij altijd 
vol lof over deze periode. Na het behalen 
van de onderwijsbevoegdheid werd ze be· 
noemd aan de toenmaals R.K. Meisjes
school aan de Wilhelminastraat in Dene-

kamp. 42 Jaar heeft ze hier als een goede, 
collegiale en plichtsgetrouwe onderwijze
res gewerkt. 
Na het, overlijden van haar hoogbejaarde 
ouders, die ze tot de dood thuis verzorgd 
heeft, ging zij bij haar zus Bertha aan de 
Lange Voor wonen. Ruim 25 jaar hebben zij 
daar het leven in lief en leed met elkaar ge
deeld. Beiden gingen de laatste jaren de 
last van de ouderdom voelen. 
Door goede hulp van familie en buurt kon
den zij tot herfst vorig jaar thuis blijven wo
nen. Tante Marie ging naar ,,' t Kleine Vaert ' 
in Enschede en daarna naar " Oidenhove" 
in Losser en tante Bertha na een ziekenhuis· 
opname naar "Gerardus Majella" in Dene
kamp. 
Nu tante Marie van ons is heengegaan mo
gen wij geloven dat zij een nieuwe woning 
heeft ontvangen bij God. Zij is aangekomen 
in het Vaderhuis. 
Dat blijven we haar toebidden. 
Moge zij rusten in vrede! 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling en medeleven dan
ken wij U hartelijk. 

DE FAMILIE 


