
Je. 6ent gestotven zoafs je. lle5t 9efufci, 
vof ûefáe., optimisme. en noop, 

fttOOÛ9 en tevreáen. 
Steeás áenfuu! aan cfe. aru!u. 

We. zuffen pro6eren áoor te. gaan, 
je. 6Cijft voor alti.je! in ons fuut. 

Dankbare. herinnering aan. 

Bennie Linnen6a.nk 

* 26-9-1934 t 26-12-2005 

~war! ge6oren tt DoetinWm op 26 septtmliu 1934. Hij was r!t. owlste 
in ttn 9uin rntt vijf Wufctn en 9roeiát op in G""nd'tnn. Op 30 novem6u 
1963 trouwck fuj rntt Annie Gcurts. SCllllCI\ lia4átn u er fuini war 9twali en 
~om un ~ fuas tt funnot fupen. En :.o iwamtn u tt wonen aan 
r!t. K~ in \/dswijl BauüL WllS toen in rlien.st .US inttmlltioruLlf 
cJvwfft:11t 6ij r!t. finna ~ In r!t. Coop r!er jaren werám fuut twu áochtm 
ge6oren waaMJOr fuj UI\ ZOJ9ZAllT1t var!er was. Dr.u ~ is aftijrl sWb'U\1 ook 
l«I\ cku 9etrollW4 WGlll\ stoni! fuj aftij4 ijjw om r!t. hefpen4t fian4 tt 6itám 
afs t.r un furweiljt 6ij Mn "1'9eAAapt mot.<t worr!t.n. Voor zijn ~infuufaen, 
Wl14l'in hij Mt C-.. war wrátt %49 9aan was fuj r!t. Cieve, Wa~ opa. 
c!'it u ni(t Ctdit rolTtn 11tT9eten. SCllllCI\ met Allnit F.u.ft &nniL in zijn r-n 
vuI Cief en (w{ 9duli!. Hij was ""9 11\0AT 11e9entnátttig jaar toen fiij rijn w
stt fuutinjarct bug. Door r!t. jann Fan is fuj verscfiiJ[o,r!t. Uren opstitomen 
9ewwt in riámfuiiu.rt in Amsturlam, Nijrr1t9tn tn DottincMn. Maat rntt 

zijn cfoorutt~ cnsurtt wif.sfuidit á'it liem :.o ~wist hij 
stw!s r!t. rlnwl wur op tt ~ en wnftt tt 9aan. Het WllS afs liet ware een 
won4er rlat hij z.s rntt liet C-.. wist om tt 9""" °""4IW vek 1t.9~t.n 6fuf 
liij r!t. 6ûj~ 11141\ & mds 6ereii! WllS om UI\ an4tr tt fidpt.n afs hij rlat 
full. Hij liitfá wn liet fevt.n, ging sraag ~ naartoe rntt zijn Vlllll\I\ ~
rm en f amilit. Twu ittT rruuiitt fuj rntt Anrut ook UI\ 6t.rla.oaatt naar Lounks. 
~in liet~ WllS fuj aititf Jarenlang was hij 6ij át lS.H.B.O. m 
liij was uefu! van r!t. scliutttrij voor vwtig jaar tirlrnaat.scfuip. Hy was ook un 
man á'it á'tdit 6ij r!t. Nttuut stoni!. Zijn tuin met zijn 6foe.men. p!Anttn. en &
ren Wl1S zijn fust m ~ Zo trouw .US fuj in Mt r-n rntt a&s wist om te 
9aan zo trouw was fiij ook OAn zijn 9eloof rlat Mii\ in net Ctven aftijcC tot SUUn. 

en toeverGutt is 9áikvt.n in 9ook en indull!t ~en. Ruim UI\ jaar 9tftkn wr
fuastlt.n u naar Krijtnóor9 WOAT u zidi al spoof15 t!iuis weLfm oml'Î119cC áoor 
got4t. 6uttn. Na UI\ mooit Ktrstllierit1!J ttmid'rltn wn zijn 9ain is fiij in r!t. 
"""9tn Vllll 26 átam6a 2005 p{out!Îl'!J """ons~"~ op~ 
aan r!t. mensen wn got4t. wil " Wij hopen en wrtrouwen rlat fiij & vrr.r!t. 
~ liuft in Gorls \/aJmfuiis. Op 30 átam6a ti.A.v. is fiij 1\4 r!t. 
Euáwis~ in r!t. Km""" St.]1111 r!t. Doper ter rustt" op litt R.K. 
'-aif..of tt K~. 

Voor uw rntá&vtn u:isen wij u on.u fuuuiiju .raM. 
Annit LinnenfuM-Gt1a1s 
Kinrlmnen~ 


