


t 
In dankbare herinnering aan 

Bennie Hobbelink 

echtgenoot van Rikie Hobbelink-Frieling 

Bennie werd geboren in Losser op 
16 mei 1936. Voorzien van het 

H. Sacrament van de Ziekenzalving is hij op 
29 december 1999 van ons heengegaan in 

het Medisch Spectrum Twente te Oldenzaal. 
Op 3 januari hebben wij afscheid van hem 
genomen in een Uitvaartviering en hem te 

rusten gelegd op het R.K.-kerkhof te 
Losser. 

Als jongste zoon uit een gezin van zeven kin
deren is papa opgegroeid op de boerderij 
aan de Lutterstraat. Samen met Rikie en hun 
vijf kinderen heeft hij een goed leven gehad 
aan de Deppenbroekweg te Losser. Zijn aan
nemersbedrijf aan huis, altijd veel mensen 
over de vloer en dieren om hem heen, heb
ben voor hem veel betekend. Hij werkte altijd 
veel en graag voor anderen. Zijn gezin, fami
lie en naaste omgeving waren voor hem heel 
belangrijk. 

Hij heeft door de vele tegenslagen geen 
gemakkelijk leven gehad. Het scooteronge
luk in 1961 en het ongeval met de zaag in 
1980 hebben zijn leven en werken ver
zwaard. 
Hij was erg hard voor zichzelf en verwachtte 
dit soms ook van anderen. 
Alle strijden heeft hij overwonnen, behalve 
de laatste. Het was een emotioneel moment 
in het najaar van 1998 toen wij vernamen dat 
Bennie ongeneeslijk ziek was en wij afscheid 
van elkaar zouden moeten nemen. Hij vond 
het moeilijk om zijn gevoelens te tonen, hier
over te spreken en iedere keer weer een 
stukje van zichzelf en "zijn kunnen" in te 
moeten leveren. 
Zijn woorden en mening waren altijd helder 
en duidelijk. Hij vroeg weinig, antwoordde 
nooit neen en leefde eenvoudig. 
Terwijl wij met ons allen om jou heen ston
den, glipte je van ons weg met de woorden: 
"Het is goed zo". 
Lieve Bennie, papa en opa, rust in vrede. Wij 
zullen jou altijd in herinnering blijven houden. 

Voor uw medeleven t ijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa zijn wij U zeer dankbaar. 

Rik1e Hobbelink 
Kinderen en kleinkind 


