
DANKBETUIGING 
Wat is het fijn om te merken wat mensen voor elkaar 
kunnen betekenen. leder van u heeft dat op zijn of haar 
eigen wijze gedaan tijdens het leven. de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man. onze vader en opa. 
Wij zijn u allen daarvoor zeer dankbaar. 

Dini Di Lorenzo-Arendshorst 
Kinderen en kleinkinderen 



Dankbaar blijven wij ons herinneren 

Beniamino Di Lorenzo 

echtgenoot van Dini Arendshorst 

Hij werd op 11 mei 1933 geboren te Mondragone 
(Italië). Hij overleed , na voorzien te zijn van de Zegening 
der Zieken, op 3 juni 2007 te Nijverdal. We hebben 
op 7 juni 2007 afscheid van hem genomen tijdens een 
gezongen uitvaart in de R K Kerk St. Antonius van Padua 
te Nijverdal en daarna zijn lichaam ter ruste gelegd op de 
R K Begraafplaats aldaar. 

Beniamino groeide op in een gezin van acht kinderen . 
Door de oorlog heeft hij maar in beperkte mate naar 
school kunnen gaan . Na zijn schooltijd heeft hij zijn 
vader geholpen op het landbouwbedrijf, waar o.a 
druiven verbouwd werden. 
In 1961 kwam hij als gastarbeider naar Nederland en 
vond werk in de textiel bij van Heek te Enschede. Daar 
ook leerde hij op een feestje Dini kennen, waarmee hij 
op 26 april 1962 in het huwelijk trad . Één jaar later 
kwamen ze naar Nijverdal, waar hij een eigen cafetaria 
begon. Toen bleek dat hij daarmee niet de kost voor 
zijn gezin kon verdienen, heeft hij tot 1976 gewerkt bij 
Caraco. Toen verhuisden ze naar Zuipen, naar hun eigen 
cafetaria/ijssalon. Maar ook dit bleek niet blijvend te 
zijn en ging hij samen met zijn vrouw en kinderen terug 
naar Italië. Ook daar had hij een eigen zaak, wederom 
een ijssalon In 1993 werd hij ziek en in 1996 kwam 
hij samen met zijn vrouw terug naar Nijverdal, omdat 

hun kinderen ondertussen ook terug gegaan waren naar 
Nederland . 
Hij wilde graag bij zijn volledige gezin zijn . Want zijn 
familie was hem alles. Voor zijn vrouw was hij een lieve 
man. Ruim vijf en veertig jaar hebben ze samen lief en 
leed gedeeld. Door zijn zuidelijk temperament was hij 
niet altijd even gemakkelijk in de omgang. 
Hij had een sterke eigen mening en was daar dan ook 
moeilijk van af te brengen. 
Zijn kinderen zullen hun vader blijven herinneren als 
een man die er altijd voor hun was, vaak spelletjes met 
hen heeft gedaan, met name kaarten . Maar ook als 
degene die hun verantwoordelijkheid bij bracht, wat ze 
toen ze jong waren altijd niet zo beseften. Hij was trots 
op zijn kinderen . 
De drie grootste kleinkinderen hebben hun opa ervaren 
als iemand waarbij ze heel veel mochten. Samen met 
hen spelen en ook met van alles helpen. En zijn jongste 
kleinkind heeft hij nog op zijn ziekbed mogen zien. 
Zijn gezondheid werd door de ziekte Parkinson steeds 
meer aangetast en eind 2002 verhuisde hij naar het 
verpleeghuis "Duivecate" in Hellendoorn . Daar is hij 
liefdevol verzorgd en trouw bezocht door hen die hem 
dierbaar waren. Steeds meer moest hij inleveren en 
anderhalf jaar lang is hij niet meer van bed afgeweest. 
De laatste maand op "de Hoge Es" te Nijverdal, waar
naar hij toen verhuisde, heeft hij niet bewust meer mee 
gemaakt. En daar is hij , in het bijzijn van zijn vrouw, 
vredig ingeslapen. Wij dragen hem over in de handen 
van de Heer van leven en dood, dankbaar voor alles 
wat hij voor velen heeft betekend. 

Beniamino, rust in vrede. 


