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Bennic is geboren en opgcgroci<l in de 
Kluppelshui1cn te Almelo. S.1men met vijf 
broers en een ZU\ b:rdc hij V<lll 1.ijn ouders 
het lx:lang van waarden en normen kt·nnt·n. 
Van jongs.1f aan wchr hij het contact mee 
de mensen en kn:eg bd;rngscdling voor 
dieren en her leven in en met de natuur. 
War hij in 1ijn jonge jaren kmk. ht•cf1 in 
zijn verdere leven een grocc ml gcspn·ld. 
Na jaren gewerkc re hebben in de: !Cl<tid 
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heeft hij mee Yeel coewijding en vreugde 
een bijdrage gcleYcrd aan de vorming van 
de jeugd in de scholengcmccnsçhap Sc.· 
Canisius ce Almelo. 
Zijn grooMe liefde ging uic naar zijn ge1in 
en 1.ijn vc.:lc hobby's. Op een bewonderens
waardige wij<e heeft hij zich voorhen:id op 
Lijn naderende dood. Hij gebruikte de laar
stc dagen om afscheid ce nemen ,-,rn zijn 
gel iefden en vrienden. 

Jij was voor ons een lieve, scerke man, vader 
t•n op.1. Het middelpunt in her gezin mee je 
nooit afla1e11dc hulp. je zorg en helangscel
ling. k hebt ons heel veel gegeven en je 
wilde ook van on~ ontvangen. Zelf~ als 
hec kraakte en barme. bleef onze band van 
liddt• on:rcind. Jouw woorden en daden 
- soms rohuuM en sce\ ig- omsprongen aan 
n :n bron van geloof. h.irtdijkheid, recht· 
va;trdigheid en eerbied. Jouw leven wa5 een 
rijkdom van katholiek geloof, Twentse cul
tuur. lit'fdt· voor het paard, en 'boerenwijs
heid'. Wij hadden je nog vele jaren in ons 
midden willen hebben. Jouw ~terkc pcr
wonlijkhcid en kleurrijk spreken en doen, 
lawn onui1wisbare sporen in ons achcer. 

Moge God jou verder leiden. Wij zullen 
jouw leid~els voor <Hls overnemen. Elke dag 
zullen zij in on1.e handen een dierbare her· 
innering zijn aan jou. 

Bennie hield van her lt·wn, ,·an de mensen. 
Velen hchhen meegeleefd met zijn 1.iekte en 
scerven. Het is de wens van Hennie en om 
om met u allen aan tx:n nieuwe wckormt te 
beginnen. 

Hartelijk dank voor uw warme bd.mgstd
ling. 

Siny, Robcrc en Jeannctce. S.1ski,1 
Marijn, Michiel, Ilse 


