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Ter dankbare herinnering aan 

BEN KOLLENAAR 
echtgenoot van Betsle Enslnk 

Hij werd op 2 augustus 1922 te Hengelo Ov geboren. Op 
28 januari 1989 overleed hij onverwacht in het 
ziekenhuis te Hengelo Ov. Op 2 februari was in de O.L 
Vrouwekerk zijn uitvaart, waarna in Usselo zijn crematie 
plaatsvond. 

Een goede mens is onverwacht uit ons midden 
weggenomen. Ben leefde immers helemaal voor zijn 
vrouw Betsie en zijn zoon Harry. Alles had hij voor zijn 
vrouw over. In tijden van ziekte was hij haar hulp en 
toeverlaat. De hele dag stond hij voor haar klaar. Hij 
pakte dan ook alle huishoudelijk werk aan. 
Ben was een hulpvaardige mens. In de familie en in de 
buurt stond hij altijd voor iedereen klaar. Je kon voor 
advi8$ en hulp altijd bij hem terecht. Hij had 
belangstelling voor iedereen, tot voor zijn neefjes en 
nichtjes toe. 
Hij was altijd druk in de weer. Sfüzitten was moeilijk voor 
hem. De tuin was zijn grote hobby. 

Toch was zijn levensweg niet altijd gemakkelijk. Nog 
geen 50 jaar oud, moest hij zijn werk in de modelmakerij 
van Sterk al opgeven. Zijn ziekte bezorgde hem veel last. 
Hij droeg alles in stilte, want hij was gesloten van aard. 
Ook de gang naar zijn levenseinde maakte hij alleen. Hij 
werd stiller en mijmerde voor zich uit Hij ging steeds 
moeizamer lopen. Zijn krachten waren uitgeput. Hij vond 
het moeilijk te accepteren dat hij niet meer kon. Want hij 
zat nog vol plannen. 
Ben was een gelovige mens met een groot vertrouwen 
op God. Voor het beeld van Maria brandde konstant een 
lichtje van hoop en vertrouwen. 

In dat geloof is hij ook zijn dood tegemoet gegaan. 
Onverwacht werd hij uit ons midden weggenomen. Hij 
laat een grote leegte na. 
Moge hij nu voor altijd geborgen zijn in het Licht van Gods 
eeuwige Vrede. 

Lieve Ben, bedankt voor alles I Vader, bedanktl We 
vergeten je nooit 

Uw meeleven na het plotselinge heengaan van mijn lieve 
man en mijn zorgzame vader is voor ons een grote steun 
geweest. We danken u daarvoor van harte. 

Hengelo OV, februari 1989. 

Betsie Kollenaar-Ensink 
Harry 


