
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hendrik Olde Benneker 
In Overdinkel werd hij geboren op 
12 april 1~08 . In Losser sloot hij op 
23 februari 1938 zijn kerkelijk huwelijk 

met Anna Damhuis. 
's Middags was zijn vrouw en een doch
ter nog bij hem op bezoek en een klein 
moment later stond zijn hart stil : 
8 maart 1985. Op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser werd 
hiJ begraven op 12 maart 198 5. 

"Als ik sterf, hoef 1e niet te huilen". 
Dat betekent niet, dat deze rustige, 
bedachtzame Hendrik niet graag ver
der wilde leven. Juist één van zijn sterk· 
ste verlangens bestond hierin, dat hij 
telkens hoopte en er voor werkte om 
beter te kunnen worden en bij zijn 
trouwe vrouw, zijn zoon Bennie en zijn 
twee dochters Sannie en Mientje te 
kunnen zijn. Met de aangetrouwde kin
deren en de kleinkinderen: Robert Moni
que, Marco, Michel en Maurice' vorm
den zij samen "een gezellig stel". 
In zijn gezonde jaren ging zijn vrije tijd 
naar zijn tuin, die er onberispelijk uit
zag. Hij hield schapen in zijn weide en 
in de vrije natuur zag hij meer dan de 

gewone man. Hij klaagde nooit, maar 
volgens zijn Twentse aard verwerkte 
hij alles voor zichzelf. Hij wist zeer 
goed, wat hiJ wilde, maar als diepge
lovig man erkende hiJ ook graag zijn 
afhankelijkheid van zijn Schepper. 
Die Schepper weet, wat er in de mens 
~teekt en daarom is het niet nodig dat 
iemand Hem over de mens inlicht. 

Joh•. 2.25. 
Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land, dat Ik u wijs. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa, betuigen 
wiJ u onze oprechte dank. 

A. Olde Benneker-Damhuis 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


