


Laten we dankbaar 1n ons gebed gedenken 

Maria Hermina 
Olde Benneker-Damhuis 

SindS 1975 weduwe van 
Johannes Sernardus Olde Benneker 

ZIJ werd geboren op 13 september 1906 1n Gronau. 
Na een heldevolle verz0fg1ng 1n 

St . Maartens-Stede en Oldenhove 
overleed ZIJ op áW!Sdag 19 februari 2008. 

Zoals ze was, IS ZIJ gest()(llen. 
alsof ze wilde zeggen. 
• M11n werk IS gedaan· 

Tot de zeer gezegende leeft1jd van hondei'd )aar was 
ze een gezonde en aHijd beztge vrouw Ze w1lde 
graag van alles op de hoogte ZIJn maar ook meebe
leven. Op huweliJken en feest,es on de famdte was ze 
nadrukkefiJk aanweZJ9 en stond dan on het mtddel
punt van de belangstelling Ook van de gebo()(tes 
van de achtefkletnkinderen genoot ze tntens en was 
dan Zeef belangstellend hoe alles was verlopen. 
Zeef lang leefde ze toe naar haar 1 OOe Vlli'Jaardag en 
gaf daarbij aan hoe ze die dag w1lde Vllli'en iets wat 
ze uiteindelijk temidden van heel haar lamdie op een 
voor haar urtllundige manilli' heeft gevierd 
Naast llhJ(lschap van huwelijken en geboortes van 
k1nderen.kle1n en acht8i'kleonk1nderen IS ook verdrtet 
haar lltet bespaard gebleven. Naast het over11J(len 
van haar man. onze vader en opa. ~ft ze ook nog 
eens afsclletd moeten nemen van 2 zoons en 2 

schoonzoons Als Zeef gelovtge vrouw heeft ze d1t 
ver11es op haar etgen vertrouwde manter vlli'Werld 
Op haar 92e gtng ze naar StMaartens-Stede. waar 
ze met Eli'g veel pleztet en genoegen heeft gewOOnd 
Ze noemde dit dan ook wel eens "miJn hotel" B11na 
dageliJks werd ze daar dOOf een of meerdefe kinde
ren, maar ook door klein en achterkleinktnderen. 
bezocht Dan was haar dag weer goed en was ze 
weer van alles op de hoogte 
Toen 10 dagen geleden besloten werd dat de tot dan 
Zeef heldevolle verzorg1ng 1n StMaartens-Stede n~&t 
voldoende meef VO()( haar was werd ze overge
llracht naar "Oidenhove" alwaar de vlli'Zorgtng op 
deze~de fljfle en t>egnpvoGe manter werd VO()(tge
zet Daarvoor alle dank aan hel vei'Zorgend en ver· 
plegend personeel van voornoemde centra . Echtef 
het mocht ntet meer !laten. haar hchaam was op. de 
kracht was urt haar hchaam verdwenen. Zeer ruslig 
is zij wieindelijk 1n de vroege ochtend van dinsdag 
19 tellruan voor alt1jd1ngeslapen. 
HopeliJk dat ZIJ nu de echte rust mag vtnden en zal 
worden herentgd met de dlert>aren welke haar voor· 
gongen 

M~. oma. rust nu maar urt. rust in vrede. en 
bedankt voor alles 

Uw aanwezigheid bil haar uitvaart en begrafeniS 
heeft ons als familie goed gedaan Wij z11n u daM· 
voor zeer erkenteliJk. 

Konderen. 
kielilkinderen 
en acht8i'kle1nklf1dei'en 


