


In dankbare herinnering aan: 

<Ben <J?s)e{ojs 
<Bernaráus Jfenárik,us :Maria 

sinds 12 januari 2007 weduwnaar van 
Thea Sprakel 

• 26 januari 1932 t 1 november 2013 

Ben en zijn Thea waren trots op hun drie 
zonen, hun twee schoondochters en hun vier 
kleinkinderen . Niet dat ze dit van daken 
bazuinden, nee, ze genoten samen van hun 
kroost binnen hun gezin. 
Toen Thea een zestal jaren geleden het 
tijdelijke met het eeuwige leven moest 
verwisselen was dit voor Ben een enorme 
slag . 
Aan een zevenenveertig jaren durend perfect 
huwelijk kwam een einde. Maar Ben vond 
troost in zijn diepe geloof in het hiernamaals 
en zelden kwam er een klacht over zijn lippen, 
hoe groot zijn verdriet ook was. 
Ben was een man die nimmer klaagde, ook 
niet toen zijn ziekte zijn leven in hoge mate 
beïnvloedde. 

Hij was er rotsvast van overtuigd dat Thea 
vanuit de hemel meemaakte hoe het hen allen 
verging . 
Natuurlijk had hij wel eens kritiek op de 
strubbelingen binnen zijn kerk, maar 
vergoelijkend zei hij dan : 
"Ach Onze Lieve Heer heeft zijn 
grondpersoneel niet altijd even goed in de 
hand .... . " en hij ging over tot de orde van de 
dag. 

Ben maakte veel reizen in het kader van zijn 
beroep en was een man met een ervaren blik 
op het wereldgebeuren. 
In Saoedi Arabië, Tanzania, Canada, de 
Antillen liet hij velen van zijn vakkennis 
profiteren. 
Nu hij ons verlaat, kunnen we net als hij 
zeggen: hij heeft een prachtig leven gehad , 
het was compleet. 
Natuurlijk was hij graag nog een paar jaartjes 
bij ons gebleven maar dat zat er jammer 
genoeg niet in. 
We moeten dan ook aan Ben terugdenken als 
aan een in en in goed mens die niemand ooit 
iets te kort heeft gedaan. 
Dat hij zijn Thea weer terug mag zien, is ons 
aller wens. 


