


Dankbaar gedenken we 

JOHANNA GEERTAUIDA 
BENNINK 
weduwe van 

JAN FREDERIK STAVERMAN 

Geboren te Enschede, 2 maart 1906. 
Slechts 4J1 jaar was ze gehuwd met 
Jan Staverman, die haar eind 1959 
door de . dood ontviel. - Zij overleed 
op 4 apnl 1989. - We deden haar uit
geleide na de Eucharistie in de Sint 
Jacobuskerk op 7 april. Daarna was 
de crematieplechtigheid in Usselo. 

t 
Geboren in een groot gezin leerde ze 
al vlug ook haar inbreng te leveren. 
Ongetwijfeld heeft dit In haar verdere 
leven doorgewerkt. 

Ze was arbeidzaam. Veel jaren werkte 
ze als cheffin in een manufacturen
zaak. Ook na deze periode kon ze •n 
haar eigen huis en op bezoek, maar 
moeilijk stilzitten. 

Ofschoon wat in zichzelf gekeerd en 
gesteld op haar zelfstandigheid, kon 
ze goed met mensen omgaan, vooral 

door naar hen te luisteren. Ook werd 
ze sterk geraakt door de vele noden 
in Kerk en wereld. En waar ze kon, 
hielp ze. 
Ze kon ook heerlijk genieten, o.a. 
van de tochtjes door 't Twentse land. 
En elk boek over de streek had en 
las ze. 
O!schoon het lopen al jaren moeilijk 
gmg, is ze een half jaar echt ziek 
geweest met alle beperkingen die dit 
met zich meebracht. Dit moet haar, 
die zo op haar onafhankelijkheid ge
steld was, veel gekost hebben. 
Maar geklaagd heeft ze noo1t. 
Temidden van haar dierbaren ontving 
ze vol overgave de Sacramenten 
der zieken. 
We mogen er op vertrouwen dat zij, 
die leefde vanuit een nuchter maar 
Sterk geloof, nu God mag zien van 
aangezicht tot aangezicht. Samen met 
de verrezen Heer en met Maria, die 
ze zo vereerde, spreekt ze nu voor 
ons ten beste. 

We danken allen die met onze zuster 
en Tante Jo hebben meegeleefd 
tijdens haar ziekte en ons hun blijken 
van deelneming gaven na haar overlij
den en uitvaart. 

Uit aller naam: 
B. A. BENNINK 


