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Hij werd geboren te Tilligte 19 decem
ber 1941 en overleed na het ontvangen 
van het sacrament der zieken, in het 
Oldenzaals ziekenhuis op zondag 23 
december 1990. Na de Eucharistievie· 
ring in de St. Nicolaaskerk te Dene
kamp op 28 december, hebben wij hem 
begraven op het parochiele kerkhof. 

Bennie Reerink, gekend en bemind bij 
veel mensen, is na een slopende ziekte 
in vrede van ons heengegaan. 
In de kracht van zijn jaren moest hij 
het leven, waarvan hij zo hield, losla· 
ten. Dat heeft hem pijn en offers ge· 
kost. Hij heeft alles gedaan om bij ons 
te blijven, want hij wilde zo graag le
ven om te zorgen voor zijn geliefd ge
zin. Zo graag had hij als papa de toe
komst van Miranda met Martin en van 
Arjan met Sylvia met zijn zorgende lief . 
de willen begeleiden. Maar ook het los
laten van zijn werk bij de familie Ger
wers heeft hem moeite gekost. Bijna 29 
jaar was hij daar een plichtsgetrouw en 
gewaardeerd medewerker. Niemand kan 
vermoeden hoe hij om dit alles geleden 

heeft. Gelukkig was hij ook hierin 
mededeelzaam en vond hij alle steun 
bij Trudy, met wie hij sinds 23 augus
tus 1968 lief en leed in het huwelijk 
gedeeld heeft. Bennie was 'n gelovige 
en trouwe mede·parochiaan. Hij hield 
van de Kerk. 
De pastores die hem gekend hebben 
kunnen dit bevestigen. Ook bij hen laat 
hij een lege plaats achter. Zijn groot 
Godsvertrouwen heeft hem uiteindelijk 
de kracht gegeven om de beker van 
het lijden tot de laatste druppel te 
drinken. 
Kort voor Kerstmis is deze lieve man 
en allerliefste papa, graag geziene zoon, 
schoonzoon en familielid, trouwe col
lega, meelevende buurman en vriend 
van velen in overgave aan God heen
gegaan. Hij mag nu delen in de heer
lijkheid van Jezus Christus bij de Va
der in de hemel en laat bij ons de beste 
herinr.eringen na. 
Bennie, rust in vrede en blijf met ons 
meegaan in liefde. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn 
lieve man en onze allerliefste papa, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Trudy Reerink· Bos 
Miranda en Martin 
Arjan en Sylvia 


