
Houden we in dankbare gedachtenis onze 
onvergetelijke Benno, 

BERNARDUS WILLIAM SAUNDEAS 

zoon van Philip Saunders 
en Petra Lamberta Damhuis 

Hij werd geboren op 17 juli 1959 te Los
ser. Geheel onverwacht riep de Heer van 
het leven hem op tijdens zijn werk in de 
omgeving van Wesel (W.-Duitsland) op 
4 augustus 1980. Na een Eucharistieviering 
in de parochiekerk van St. Martinus te 
Losser, hebben zijn familieleden hem be
geleid op zijn gang naar Usselo, hem toe
vertrouwend aan de belofte van Jezus 
Christus, de Heer Die is opgestaan uit 
zijn graf en Die de Heer van eeuwig 
leven is. 

Afscheid nemen van iemand, van wie we 
houden is altijd moeilijk: zeker als het 
eon lang afscheid Is, zeker als het een af
scheid uit het leven is; het meest, als we 
van iemand afscheid nemen, die erg jong 
is. Met wie we nog zulke grote dromen 
van het leven hadden. Die nog pas ge
zegd heeft: Het leven is me te lief. 
Eén ding kan ervoor zorgen, dat we niet 
zó bedroefd zijn, alsof er geen hoop meer 
is. Dat Is ons vertrouwen in Jezus Chris
tus; niet alleen met woorden heeft Hij de 
dood overwonnen. maar Hij is zelf door 
de dood heengegaan en opgestaan uit 
liet graf. HIJ belooft ons eeuwig leven; 

Hij belooft ons een gelukkig weerzien in 
het huis van de Vader. 
Beste ouders, familieleden, dank voor uw 
goede zorgen voor mij. Nu pas besef ik, 
hoe u vaak 's avonds met zorg op mij 
hebt gewacht. 
Zusjes, zwagers dank voor de liefde, die 
Ik ook van jullie ondervond. 
Vrienden, onze vriendschap blijft bestaan. 
Heer, neem Benno op in de vreugde van 
het Vaderhuis. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden bij het zo plotseling overlijden 
van onze lieve zoon, broer en zwager. 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Vader en Moeder 
Ada - Tjibbe 
Hermine - Gerrit 
Monique, Christa 
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