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BENT GEWEEST 



Ter herinnering aan 

BENNIE KATTENPOEL OUDE HEERINK 

echtgenoot van Ginie Nijhof. 

Geboren te Gammelke (Deurningen) 
op 29 november 1934. 

·Gestorven te Hengelo op 1 februari 1995. 
Na een gezongen uitvaartdienst hebben we 

hem uitgeleide gedaan naar het crematorium 
te Usselo op 7 februari 1995. 

In het landelijke Gammelke is Bennie opge
groeid in een groot gezin. Hij kreeg er de smaak 
van het buitenleven te pakken. In 1964 trouwde 
hij op het ouderlijk huis met Ginie. Samen met 
haar moderniseerde hij het bedrijf en bouwde 
een nieuwe woning. In het gezin zijn vier kinde
ren geboren en opgevoed. 
Bennie was een man met een rustig karakter, 
opgewekt en toch op zijn tijd ook heel gevoelig. 
Hij hechtte aan zijn geloof en wilde dat in het 
gezin ook een duidelijke plaats geven. Hij was 
er op uit om de vrede in zijn gezin -te bewaren 
en probeerde conflicten te vermijden. 
Hij was tevreden in de omgeving waar hij woon
de en leefde. Hij genoot van zijn gezin, bedrijf, 
zijn dieren en de natuur. Op zijn tijd hield hij van 
een gezellig feest. 

Bennie was heel handig en was er steeds bij als 
er iets te bouwen was. Onder zijn leiding werd 
ook het huis voor Rita en Robert gebouwd. Nog 
vol plannen was hij om ook met Peter, Brian en 
Martijn te gaan bouwen. Altijd stond hij klaar als 
iemand een beroep op hem deed. 
Met zijn kleinzoon Stijn was hij erg ingenomen. 
Toch lag er een angstig iets onder zijn leven. 
Waarschijnlijk zou hij niet zo oud worden. Veel 
van zijn naaste familieleden had hij al verloren. 
Toen Bennie dan ook een hersenbloeding kreeg, 
greep hem dat geweldig aan. Hij heeft de tijd 
niet gekregen dit weer te boven te komen. Het 
zijn drie zware weken geweest voor zijn vrouw 
Ginieen de naaste familie. Het plotseling sterven 
van Ben nie roept veel verdrieten onbeantwoorde 
vragen op. 

"Heer, kom Bennie tegemoet 
en laat hem wonen in uw Huis." 

Lieve man, vader en opa, je hebt in je leven ons 
zoveel gegeven maar ondanks onze sterke band, 
staan we nu met lege handen. 
Het enige wat wij jou kunnen schenken is altijd 
aan je blijven denken. 

We willen iedereen bedanken die met ons mee
leeft in deze dagen van verdriet en afscheid. 

De familie. 


