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Benny groeide op als middelste kind in een gezin van vijf 
kinderen. Als vanzelf, spelenderwijs rolde hij in de zaak 
van zijn vader Willem. Fietsen maken werd zijn specialiteit. 
Een leven lang was Benny een fietsenmaker in de goede 
zin van het woord. Tot op het laatst was hij met fietsen in 
de weer ten dienste van mensen. 

Samen met Bertha was hij er voor gezin en bedrijf. Een 
geliefde echtgenoot, een zorgzame vader voor Harry en 
Annette. Zijn liefde en zorg strekten zich later verder uit 
naar schoondochter Ria en weer later naar zijn grote trots: 
zijn kleinzonen Bas, Daan en Guus. 
Benny stond open voor anderen, mild in zijn oordeel en 
gemakkelijk in de omgang . Kortom: een prettige mens, 
iemand die van het leven hield en wist te genieten van de 
kleine dingen. 

Vanaf Pasen maakten wij ons zorgen omtrent zijn 
gezondheid. Via de huisarts volgden de noodzakelijke 
onderzoeken. Vervolgens ziekenhuisopname voor een 
ingrijpende en noodzakelijke operatie. Benny was vol van 
vertrouwen en vol van goede moed. 'In de herfst zitten 
wij weer op de fiets'. Zo sprak hij met overtuiging. 
De operatie slaagde, alles leek gunstig. Goede hoop 
mochten wij koesteren. Echter, onverwachte, bijkomende 
complicaties zijn hem helaas fataal geworden. De 
geboden medische zorg mocht niet meer baten. 
Rondom zijn ziekbed hebben wij voor hem en elkaar 

gebeden om troost en overgave. Zo hebben wij hem 
tenslotte uit handen moeten geven en hem toevertrouwd 
aan zijn Schepper. 

Zijn fiets zal hem hier niet meer brengen waar hij wil. 
Geen rijwiel zal meer door zijn handen gaan. 

Zijn toewijding, liefde en zorg voor allen die hem lief 
waren krijgen een plaats in onze herinnering. Zijn kracht, 
zijn bezieling sluiten wij in ons hart. 

In onze parochiekerk te Erica heeft de uitvaartviering 
plaatsgevonden op 28 augustus. Aansluitend hebben wij 
hem begeleid naar de Meerdijk in Emmen voor de 
crematieplechtigheid. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling zijn wij u 
allen dankbaar. Dit heeft ons get roost en goed gedaan. 

Bertha Roosken - Hofstede 
Kinderen en kleinkinderen 


