


Vol '1efde denken wij terug aan 

Bennie Scheuten 

echtgenoot van Manetje Fikkers 

Geboren te Weerselo op 17 mei 1942. 
Overleden te Rossum op 2 juni 1998. 

Naar menselijk denken treft God soms zo zwaar dat 
wij vragen, waarom juist hij Benn1e, je was een 
goede echtgenoot en vader. 

Hij 1s opgegroeid in een gezin van 4 kinderen. Na 
zijn opleiding moest hij al snel helpen bij zijn ouders 
op de boerderij. Zijn vader was een tijd ziek en 
Bennie nam het 'melkventen" over. 
Later ging hij werken, eerst 1n de bouw als upper
man", daarna als vrachtwagenchauffeur en vervol
gens bij de firma Siers in 1986, waar hij in het ge
hele bedrijf bekend stond als vakman op het ge
bied van bestratingswerkzaamheden en asfaltrepa
raties. Voor zijn werkgever ging hij door het vuur. 
Bennie was een man van veel werken met Zijn han
den. 

Ruim 27 jaar was hij getrouwd met Marietje. Hij 
kreeg twee zonen waarvan hij zielsveel hield. En toen 
deze twee vaste vriendinnen kregen. was hij echt 
blij en gaf ook hen zijn helde. 

In oktober 1992 werd Bennie ziek. Dit kon hij slecht 
verwerken en vroeg zich af: Waarom ik? Het werk 
is nog niet af en ik wil nog zoveel doen.• 
Hij vond gelukkig een nieuwe hobby. het perfect 
opknappen van antieke bromfietsen en motoren. De 
laatste motor staat nog gesloopt in de schuur. hier
voor had Bennie niet meer genoeg energie, hoe 
graag hij het ook wilde. Ook was hij een fanatiek 
supporter van de v.v. R.S.C., waar zijn mzet van alle 
voorgaande jaren ten zeerste werd gewaardeerd. 

We hebben hem in onze harten gesloten en daarin 
zal hij verder leven. Bennie. bedankt voor alles. 

Beste mensen 
Nu onze Bennie 1s overleden zijn wij erg verdrietig. 
De lieve woorden, brieven, kaarten, de prachtige 
bloemen en hartelijke telefoontjes helpen ons ver
der te gaan, met goede herinneringen aan Bennie. 
Vooral een woord van dank aan iedereen die Bennie 
de laatste jaren heeft bezocht en gesteund. 

We weten dat niets blijvend is. 
Niets, behalve de liefde. 

Manetje 
Werner - Marieke 
Jurgen - Eïen 


