
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Anna Olde Benneker - Damhuis 

die op 16 juni 1910 in Losser geboren 
werd. Ze was gehuwd met 
Hendrik Olde Benneker, 

d1e in 1985 overleed. 
Op 30 november 1998 overleed zij, na het 

ontvangen van het Sacrament van de 
Ziekenzalving in het Verpleegcentrum 

Twente-Oost te Losser. 
We hebben haar op 4 december, na de 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk 

naar het R.K. kerkhof begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van moe
der, van oma, doen we dat met veel ver
driet, maar ook met veel dankbare herin
neringen. 
Ze groeide op in een groot gezin, waar ze 
in en om de boerderij hard gewerkt heeft. 
Ze had een sterke band met haar familie 
en ze praatte graag over haar jeugd. 
Samen met vader, met wie ze 47 jaar 
gelukkig getrouwd was, zorgde ze voor 
haar drie kinderen. 

Met veel belangstelling en met gepaste 
trots volgde ze hun leven. Ze hield ook 
veel van haar vijf kleinkinderen en achter
kleinkind. Ze was altijd bezig met werken 
en poetsen, want dat vond ze heel belang
rijk. Bovenal was ze een diepgelovige 
vrouw. Tot op hoge leeftijd ging ze nog 
naar de kerk en later volgde ze alle vierin
gen op de kerkradio. 
Langzaam werden haar krachten m1nder. 
Zo woonde ze drie en een half jaar in 
St. Maartens-Stede en de laatste vijf 
weken werd ze liefdevol verzorgd in het 
Verpleegcentrum. 
Dankbaar dat ze zolang in ons midden 
mocht zijn, bevelen we haar nu aan bij 
God. Dat zij leven mag, samen met vader, 
in Zijn Liefde en Zijn Vreugde. 
Moeder, oma, bedankt voor alles! 

Rust in Vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw blijken van 
medeleven, betoond tijdens de ziekte en 
na het overlijden van ohze zorgzame moe
der, onze oma en overgrootmoeder. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


