


Dankbaar denken wij terug aan 

Ben Finkers 

Ben werd geboren op 31 januari 1928 in 
Almelo. Van 1954 tot 1987 is hij getrouwd 
geweest met Annie Koelen met wie hij vijf 
kinderen heeft gekregen. De laatste drie en 
een half jaar van zijn leven heeft hij samen 
met Mia Lenting doorgebracht aan de Den
nenbosweg in Hengelo. Begonnen als ban
ketbakker, richtte hij in 1958 de meubelzaak 
" Finkers" op. Hij overleed onverwacht, maar 
niet zonder afscheid te hebben genomen , 
op 24 april 1991 in het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam. Hij werd te ruste ge
legd op het R.K. kerkhof in_, Almelo. 

Pa was een ondernemend man. Zijn droom 
was het veranderen van de Almelose Schut
tenstraat in een " Finkersstraat". Dat is hem 
gelukt. Hij stond midden in het leven, genoot 
van alles wat er om hem heen gebeurde. 
Hij was een man van uitersten , kon heel in
tens verdriet hebben en heel intens genie
ten. Er zijn in zijn leven dramatische dingen 
gebeurd, waar hij veel verdriet om heeft ge
had. Maar hij deed steeds wat zijn hart hem 
ingaf en stond volledig achter alles wat hij 
deed . 
Het karakter van Pa is te vergelijken met een 
man die in het water valt terwijl hij niet kan 

zwemmen en dan niet roept: ,,Help, ik ver
drink", maar zegt dat het water lekker op 
temperatuur is. 
Pa was energiek als geen ander, maar kon 
daarbij ook confronterend , direkt en impul
sief zijn . De laatste jaren heeft hij geleerd 
goed met zijn eigenschappen om te gaan, 
wat maakte dat hij voor ons een vriend is ge
weest waar wij veel aan hebben gehad, veel 
van hebben geleerd en op wie we trots wa
ren . Zoals ook hij trots was op ons. Hij hield 
van Mia, zijn kinderen en kleinkinderen , had 
waardering en respect voor Annie en was 
enthousiast over zijn vele verre reizen, zijn 
hobbies en alles wat het leven hem bood. 
Hij is uit het volle leven weggerukt. Hij stierf 
zoals hij leefde: kort en krachtig. 
Vlak voor zijn dood zei hij ons dat we niet 
om hem moesten treuren. Iets moeilijkers 
had hij ons niet kunnen vragen. 
Vader is nu gaan rusten en kijkt vanuit zijn 
welverdiende hemel op ons neer. Ongedul
dig wachtend tot we weer in staat zijn volop 
van het leven te genieten. 
Pa, we hebben je beloofd je onverwoestbare 
positieve kijk en je ontembare levensdrang, 
in onze eigen levens voort te zetten . 

Wij danken u oprecht voor uw medeleven. 
Mia, kinderen en kleinkinderen 

Almelo, april 1991. 


