
In dankbare herinnering aan 

Bernhard van Benthem 
echtgenoot van AleidaMaria Taggeler 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 25 maart 
1907. Nog voorzien van het Sacrament der 
Zieken overleed hij onverwacht op 9 februari 
1993 te Oldenzaal. 
Wij hebben afscheid van hem genomen op 
12 februari in de St. Antoniuskerk met een 
Plechtige Requiemmis, waarna de crematie 
volgde te Usselo. 

Zo uit het leven weggeroepen. Hij was niet 
ziek. Bij het boodschappen doen in de stad 
voelde hij zich onwel. Hij werd naar huis 
gebracht, naar de aanleunwoning van de 
Mariahof. De pijn werd erger en hij werd naar 
het ziekenhuis gebracht. Daar kwam het einde 
aan een mooi leven. 
Dit plotselinge sterven kwam als een schok 
voor allen die hem nabij waren, vooral voor 
zijn dierbare vrouw, die nu alleen verder moet. 
Op 20 april dit jaar zouden ze hun 60-jarig 
huwelijksjubileum vieren. De voorbereidingen 
waren al in volle gang. Dit doet pijn. 
Hij was een sterke persoonlijkheid. Een den-

ker, een filosoof. Hij schreef gedichten waarin 
hij zijn fantasie de vrije loop liet. De laatste 28 
jaar van zijn aktieve loopbaan was hij een 
gewaardeerde kracht bij de PTT, zowel in de 
binnen als buitendienst. 
In moeilijke jaren hebben ze samen 1 0 kinde
ren groot gebracht. Hij was trots op zijn gezin 
en genoot van het vele bezoek van zijn kin
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Hij was een fijne opa. 
Ook de bewoners van de aanleunwoningen 
missen hem. Hij hield van gezelligheid en 
even een praatje maken en liet hen mee 
genieten van zijn keurig tuintje. Hij hield van 
de natuur en zelfs op de dag van zijn sterven 
fietste hij nog. 
De dood kwam onverwacht, maar hij was niet 
onvoorbereid. Zijn diep en eenvoudig geloof 
hielp hem door moeilijke tijden. Daarom mogen 
wij geloven en vertrouwen dat de goede God 
hem nu zal belonen voor al het goede dat hij 
heeft gedaan. Moge hij nu de rust en de vrede 
vinden bij God thuis. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel
ling, danken wij U van harte. 

De familie 
Oldenzaal, 12 februari 1993 


