


Diep bedroefd om het onverwachte verlies, 
maar dankbaar voor alle liefde en zorg die 
wij van hem ontvingen , nemen we afsche'id 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa 

t Benny Lankheet 
echtgenoot van 
Sieny Lankheet - Wielens 

Benny werd geboren te Haaksbergen op 5 
december 1942 en kwam door een noodlottig 
ongaval om het leven op 20 maart 1996. 
Na een gemeenschappelijke Eucharistieviering 
in de parochiekerk van de H. Blasius te 
Beckum hebben we op 25 maart afscheid van 
hem genomen, waarna we hem te ruste 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Stil worden we bij dit zo plotseling afge
broken leven van Benny en nu we afscheid 
van hem nemen gedenken w ij in hem een rus
tige en bescheiden mens die niet op de voor
grond trad. Die 's morgens vol goede zin 
naar zijn werk ging omdat dat zijn lust en zijn 
leven was en niet meer terugkeerde. Er zijn 
geen woorden te vinden voor dit naar mense
lijke maatstaven te vroege heengaan en de 
lege plek die is ontstaan, in het bijzonder bij 
Sieny, de kinderen en zijn kleinkind. 

Benny was iemand d ie hard werkte, altijd 
goed was voor anderen; niemand deed tever
geefs een beroep op hem. Zijn kinderen kon 
den altijd op hem rekenen , hij hielp hen met 
allerlei karweitjes. Hij hield van de buiten
lucht en fietste graag met Sieny een stukje 
in de natuur en als hij thuis was knutselde 
hi j graag in de schuur. Benny was dol op 
zijn kleinkind , voor haar deed hij al les en was 
niets hem teveel. 

Zoals hij er was voor zijn gezin, zo was hij 
er ook voor met name de parochie die veel 
aan hem te danken heeft . Hij heeft zich jaren 
ingezet voor de werkgroep jeugd, was lid 
van het kerkbestuur en collectant. 
Benny was er als je hem nodig had , je kon 
op hem rekenen . 
A ls hij thuis was bij Sieny en zijn gezin zat 
hij op zijn gel-iefde plekje, in zijn stoel naast 
Paaskaars; de Paaskaars die hij aangeboden 
kreeg bi j zij n vertrek uit het Kerkbestuur. 

In deze Vastent ijd , uitziend naar Pasen , mo
gen we erop vertrouwen dat het licht van de 
Paaskaars ook over Benny schijnt; dat de 
Heer van alle leven hem opgenomen heeft in 
Z ijn eeuwig I icht. En dat hij beloond wordt 
voor het vele goede aan ons allen gedaan. 
Wat blijft is een dankbare herinnering aan 
een li eve man, vader en opa waarvan we 
kunnen zeggen dat zijn leven goed is geweest. 

Allen die met ons meegeleefd hebben bij het 
plotseling overlijden van mijn man , onze vader 
en opa, zeggen we oprecht dank. 

Sieny Lankheet - Wielens 
en kinderen 




