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Bennie werd geboren in Losser op 12 mei 1930. 
Hij stiert na een slopende ziekte na een vrij kort 
ziekbed op 1 januari 2003. 
Na de eucharistieviering op 7 januari hebben we 
hem begeleid naar het crematorium in Enschede 
waarna zijn as is bijgezet in het graf van zijn gelief· 
de vrouw Betsy. 

Bennie heeft een groot deel van zijn jeugd door
gebracht in Glanerbrug, waar hij Betsy ook leerde 
kennen. Nadat zij getrouwd waren zijn ze vemuisd 
naar Enschede. Hier kregen zij 4 kinderen. In 
Enschede werkte hij als bedrijfsleider in de textiel, 
bij verschillende bedrijven. Dasmaast was hiJ verze
keringsagent, een baan die hij in de avonduren 
bedreef. De verzekeringsportefeuille had hij over
genomen van z.ijn vader zoals hij die ook weer 
doorgaf aan zijn zoons. Hij bleef tot het laatst daar
bij betrokken en was trots dat zij er een bloeiend 
bedrijf van hebben gemaakt. 
Het merendeel van zijn leven heeft in het teken 
gestaan van zijn kinderen, van wie hij erg veel hield. 

Hij heeft zijn kinderen ahijd duidelijk gemaakt dat, wat 
zij ook deden, ze ahijd welkom waren in zijn huis. Hij 
heeft dat ook ahijd waargemaakt. Wat ze ook uitvra· 
ten, Bennie stond altijd achter zijn kinderen. 
Overigens was hij dasmaast niet te benauwd om, als 
hij het niet met hun ideeên eens was, dat ook aan 
hen duidelijk te maken. Er bleef wel alti]ll ruimte voor 
discussie. Oe, soms vreemde, wegen van de kinde· 
ren werden ahijd gerespecteerd en vaak zag hij er 
ook de humor van in. Nooit liet hij de kinderen in de 
kou staan, ze waren altijd welkom. 
Het zal niemand verbazen dat hij erg trots op zijn kin
deren was en op het feit dat ze allemaal hun weg 
hebben gevonden. 
Bennie was iemand die van gezelligheid hield. Hij 
was in zijn element met mensen om zich heen, een 
bord eten op tafel, een pan vlees op het fomuis, een 
glas wijn in de hand en herinneringen aan vroeger 
ophalen. Als hij eenmaal op de praatstoel zat was er 
geen speld tussen te krijgen. 
Dat hiJ heel erg veel van Betsy hield heeft hij laten 
zien toen zij ziek werd. Nadat bij haar kanker was 
geconstateerd heeft hij alles aan de kant gezet om 
haar bij te kunnen staan en te verzorgen. Dit heeft hij 
al die 5 jaar dat ze ziek is geweest gedaan. Nadat ze 
is overleden heeft hij nooit meer zijn draai kunnen 
vinden. Het gemis was te groot. Het is dan ook niet 
vreemd dat hij, toen hij ook ziek werd, daar al gauw 
in berustte. Hij wilde naar Betsy. 

Vader, wat je ons hebt meegegeven kan niet in woor
den worden uitgedrukt. We zijn je dankbaar voor 
alles dat je voor ons betekend hebt en nog betekent. 
We zijn blij dat we toch nog zolang van je hebben 
mogen genieten. 

Francis, Peter, Monique en Marcel 

We danken allen die tijdens zijn ziekteperiode en na 
Bennie's overlijden belangstelling hebben getoond. 


