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Ter herinnering aan 

Bernardus Johannes Leusink 

Bennie 

sinds 15 oktober 1959 gehuwd met 

Mina Hendrika Snippert 

Bennie werd op 5 juli 1931 geboren in Lonneker 
en overleed op 9 juli 2007 in het MST te Enschede. 
We hebben hem op 13 juli, na de Uitvaartplech
tigheid in de H. Maria Geboortekerk te Losser, 
te rusten gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Op jonge leeftijd verhuisde hij naar de Heutink
straat in Enschede. Zijn grootste passie in zijn 
jeugd was voetbal bij zijn toenmalige club Vogido. 
Bij · Kothman' in Oldenzaal leerde hij zijn vrouw Mien 
kennen, waarmee hij na hun huwelijk ging wonen 
aan de Veldmatenweg in Losser. Naast zijn werk, 
bij achtereenvolgens de Houtzagerij, Rinco en de 
Heidemij, verzorgde Bennie graag zijn koeien op de 
boerderij. Hij hield van de natuur en hij genoot van 
de sociale kontakten met zijn collega 's op het werk. 

Toen Bennie in 1991 met de VUT ging, bleef de 
boerderij zijn grote hobby, net als het verzorgen 
van de (groente-)tuin, wandelen met de hond 
en een praatje maken op straat met de noabers. 
Thuis mocht hij graag naar sport op televisie kijken. 
Buiten de deur zocht Bennie zijn vertier bij voetbal
vereniging AJC en Schuttersvereniging Sint Märten. 

Samen met Mien mocht Bennie graag erop uit 
gaan voor een dansavond, een etentje of een korte 
vakantie. Wel is helaas hun kinderwens nooit in 
vervulling gegaan. 
Bennie was tot voor kort nooit ziek geweest en een 
sterke gezonde man die nog erg veel werk verzette. 
Dat hij op hemelvaartsdag ineens doodziek werd 
opgenomen in het ziekenhuis kwam dan ook zeer 
onverwachts. Naar ruim 7 weken in het ziekenhuis 
goed te zijn verzorgd is hij op 9 juli 2007 vredig 
ingeslapen in het bijzijn van zijn broers en zus. 

Bennie, mijn lieve man, bedankt voor al je 
werken en zorgen. Vele dierbare herinneringen 
zullen mij met jou blijven verbinden. Jij zal verder 
leven in mijn hart. Rust nu in de Vrede van God. 

Ik ben u dankbaar voor uw medeleven betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Bennie. 

M.H. Leusink - Snippert 


