
We willen dankbaar gedenken 

Bennie Meulenbroek 

Op 9 augustus 1927 geboren in Losser waama 
hij vele fijne jaren in Enschede leefde en bijna 

40 jaren erg gelukkig getrouwd was met 

Dini Engelen 

Na een zware operatie, waarvan hij met veel 
wilskracht goed aan het herstellen was. stierf hij 

plotseling en onverwachts op 
29 november 1996. 

Op 4 december hebben we hem, na een 
Eucharistieviering in de Goede Herder Kerk te 

Enschede, naar het R.K. kerkhof 
in Losser begeleid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze lieve 
man, vader en opa, zijn we bedroefd maar ook 
dankbaar. We zullen vele goede herinneringen 
houden aan hem. Een fantastische echtgenoot, 
zorgzame vader en een opa die vele fijne uren 
aan zijn kleinkinderen gaf. Hij was er trots op. 
Opa als oppasser was altijd weer een beetje 
feest. 
Graag had hij mensen om ZJCh heen. Hij wou 
met iedereen graag een praatje maken. 

Daarom heeft hij ook altijd genoten van zijn 
werk bij het ziekenfonds. Ook na zijn werkzame 
leven was hij voor iedereen behulpzaam. Pa 
wist voor elk klusje wel een oplossing. Veel be
langstelling had hij voor alles wat we deden. Hij 
vond het zo fijn wanneer het ons en anderen 
goed ging. Jammer genoeg kunnen we daar, nu 
niet meer met hem over praten. De laatste week 
ging het weer zo goed met hem. Hij zag het 
weer zonnig 1n en begon weer plannen te ma
ken voor de toekomst. Hij wou weer op vakantie 
en begon opnieuw te fluiten. En zo kennen we 
hem. Hij ging altijd fluitend door het leven. latèn 
we hem op deze manier in onze gedachten hou
den. Het was een goed leven met hem. 

Je was een grote kracht 
in al je wel en wee. 

Nooit heb je daar over nagedacht. 
Je dacht niet na, 1e dee 

Voor al uw blijken van medeleven na het overlij 
den van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en opa. willen WIJ u van harte bedanken 
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