


Een dankbare herinnering aan 

BENN IETER BOOT 
echtgenoot van 

Doortjc Houben 

Hij werd op 14 scptcmbcr 1940 te Groenlo geboren 
en kreeg de doopnamen Rcrnardus Wilhelmus 
Antonius. Plotseling O\ crieed hij tegen de avond \an 
donderdag I rnaart 200 I thui~ te Groenlo. De\ rcring 
ten uitvamt \Ond plaats op 6 maart rn de parochie
kerk van de 11. Cahxtus. In de verwachtrog 'an de 
verrij1.enis ten I.:\ en hebben \\ rj hem daarna te ruste 
gelegd op der. i... begraafplaats te Groenlo. 

Zijn overlijden kwan1 geheel plotseling, hoewel er 
enkele weken daarvoor een ernstige ziekte bij hem was 
ontdekt, waarvan geen hc.:rstcl meer mogelijk zou zijn. 
De gedachte dat verder lijden hem bespaard is geble
ven, geel\ ons troost. Maar toch doet het zeer hem nu 
al te missen als echtgenoot, als vader en opa 
I lij was nog maar kort geleden met de VUT gegaan 
en samen met hem hadden wij nog de beste verwach
tingen en plannen voor ons verdere leven met elkaar: 
er samen op uittrekken in de nmuur, de bossen in, 
genieten van de kleinkinderen en hen vcrder zien op
groeien, genieten van zijn hobby: de konijnen. 
Hij was voor ons een schat van een man, een lieve 

papa en opa. Hij zorgde goed voor ons en werkte hard 
voor ons, zijn gezin, om ons te kunnen geven wat an
deren ook hadden. Niets was hem uaaryoor te veel. 
Daarbij stond hij klaar voor iedereen die een beroep 
op hem deed. Zijn drie kleinkinderen waren ziJn oog
appels, voor wie hij alles over had. 
Hem nu al te moeten missen..... wij kunnen nog 
maar nauwelijks beseffen wat ons is overkomen 

God. Vader in de hemel. dankbaar \'OOT alles wat wrJ 
door hem mochten ontvangen. spreken \\ij U ook van 
onze pijn en ons verdriet. nu wrj hem te vroeg moeten 
missen. Ziet U dat en hoort U dat? Waarom moest dat 
gebeuren? 

Wij vragen U om hem een goede plek te ge\'en in uw 
huis met ruimte \'OOT velen. Mogen wij van U woor
den en tekenen van hoop en leven ontvangen? 
Schenk ons uw troost en wil ons bewaren voor elkaar. 

Amen 

Voor uw belangstelling en meeleventijdens zijn leven 
en na zijn plotselinge overlijden, zeggen wij u harte
lijk dank. 

Uit aller naan1: Doortje ter Bogt- llouben 


