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In dankbare hennnering aan 

Willy van Benthem 

weduwnaar van Nelly Huls1nk 

Hij is op 30 november 1922 geboren te Ootmarsum. 
Helaas is hij op 26 september 1998 overleden na te 
zijn voorzien van het H. Sacrament der Zieken te 
Oldenzaal. Samen hebben wij op 1 oktober afscheid 
van hem genomen in de H. Antoniuskerk te Oldenzaal 
en hem daarna ter ruste gelegd bij zijn vrouw en doch
ter op de begraafplaats, aldaar. 

Het is voor ons zeer moeilijk afscheid te moeten ne
men van onze vader en opa; wij ku~nen niet begrij
pen dat hij a geru me lijd ernstig ZJek was. 

Zijn leven dat n1et over rozen ging heeft ook verschil
lende hoogte- en dieptepunten gekend. Hij groe1de 
op 1n Ootmarsum, een plaats waar hij zijn hele leven 
lang aan gehecht bleef; hij maakte h1er deel uit van 
de scoutinggroep waarvan hij ook geruime tijd lelder 
is geweest. Hij keek h1er dan ook altijd met plezier 
op terug. Hij trouwde in 1954 met Nelly Hulsink, dit 
bracht hem naar Oldenzaal waar hij bij de firma Gel
derman ging werken. Uit dit huwelijk werden twee 
dochters geboren. Zij hebben lange tijd samen een 
hecht en gelukkig gez1n gevormd. Deze band werd in 
1988 op dramatische wijze verbroken door het over
lijden van ZIJn dochter Els. Deze gebeurtenis kon zijn 

vrouw niet verwerken en overleed emge tijd later. 
Lieve papa, wij bleven alleen over en hadden het zeer 
moeilijk: het rouwproces viel ons zwaar. En etgenlijk 
hebben we het noott kunnen verwerken. Tien jaar lang 
hebben we elke dag naar het kerkhof gelopen. Van
daag moeten wij JOU daar ook heen brengen, wat ons 
zeer zwaar valt. De laatste tijd konden we weer wat 
gelukkiger zijn. We gmgen samen met Harry en Bob 
vaak op vakantie, het liefst in de Ardennen, en koffie
drinken in Spa (8). Er waren wel eens problemen, maar 
toch hebben we een goede tiJd met elkaar gehad. Jij 
kon zo genieten van etentjes die je met ons had, het 
liefst in de beste en duurste restaurants. Maar je had 
er wel plezier aan de boodschappen zo voordelig mo
gelijk in te kopen. Ook wil ik je bedanken hoe goed je 
voor Bob, je kleinzoon en je vriend, bent geweest. 
Hoe vaak heb je niet voor hem gekookt: tets dat je 
met plezier voor hem deed. Ook samen de tuin on
derhouden deden jullie graag en soms waren jullie 
ook hele dagen samen. Maar hoe trots was Je ook 
met op zijn studteresultaten. Jullie konden het goed 
samen vinden. Ook wil ik je een laatste groet van Harry 
meegeven, want ook hem mocht nooit iets ontbre
ken. 

Kortom: je was een geweldige vader en schoon
vader en een toffe opa en we zullen je erg missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlij
den van mijn vader, schoonvader en opa. zeggen wij 
u hartelijk dank. 

R1a, Harry, Bob 


