


Wat was je sterk en arbeidzaam, 
wat heb je altijd voor ons klaargestaan. 

Zorgzaam was jij heel je leven, 
opgewekt ben je tot het eind gebleven. 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

<Bennie <Eg6ers 
Bennie werd geboren op 8 november 1948 te Losser 

en overleed op 18 september 2016 in Oldenhove 
te Losser. Na de uitvaartplechtigheid op 23 september, 

hebben we hem te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Losser. 

Bennie is opgegroeid aan de Zoekerveldweg, Waar hij in 
1970 met zijn loonbedrijf is begonnen. 

Op 28 oktober 1977 is hij getrouwd met Nardy Wijnberg 
en zijn ze in hun nieuwe huis gaan wonen bij het ou
derlijk huis. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren 
Marcel en Marieke. 

Zijn werk was zijn hobby, maar toen het in het jaar 2000 
minder ging heeft hij besloten om alleen verder te gaan 
met grondverzetbedrijf. Ruim 46 jaar heeft hij met veel 
plezier gewerkt in de landbouw en het grondverzet. 

De laatste vijftien jaar heeft hij zijn hobby's verlegd naar 
zijn fjordenpaarden, waar hij regelmatig in de buurt mee 
rond reed . 

In mei 2003 is Marcel getrouwd met Dagmar. Ze kregen 
twee kinderen, Kayla en Niek. In oktober 2014 is Marie
ke getrouwd met Laurens en daar is Femke geboren. Hij 
was gek met zijn kleinkinderen . 

Begin 2014 is er bij hem longkanker geconstateerd, naar 
een aantal chemokuren en bestralingen ging het weer 
de goede kant op. Elke keer kreeg hij weer een tegen
slag, maar telkens kwam hij er door zijn positiviteit weer 
bovenop. In mei 2016 is hij opgenomen in het zieken
huis, waarna hij de laatste drie maanden is verzorgd 
in het verpleeghuis, waar hij met veel plezier heeft ge
woond, daar hij toch nog onverwachts is overleden. 

Pa, bedankt voor alles, je was een lieve 
en zorgzame vader, schoonvader en opo. 

Voor uw overweldigende medeleven tijdens zijn ziekte 
en afscheid zijn wij u erg dankbaar. Uw steun deed ons 
erg goed . 

Marcel - Dagmar 
Kayla en Niek 

Marieke - Laurens 
Femke 


