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Ben werd geboren op 8 december 1935 te 
Gronau. Hij was een man die het als zijn plicht 
beschouwde de mogelijkheden die je hebt 
gekregen te benutten. Dat vroeg hij van 
zichzelf maar ook van anderen. Hij was er 
trots op dat hij een goede functie had bereikt 
bij het bedrijf waar hij werkte. Het liefst wilde 
hij de regie van zijn leven en dat van zijn 
gezin, zelf in handen houden. Daarbij had hij 
een duidelijk beeld van de verdeling van 
taken. 
Hij stelde hoge eisen aan zichzelf en aan 
anderen. De zorg voor de kinderen zag hij als 
de taak van de moeder. Hij was daarin ook 
van haar afhankelijk . Helaas moest hij 
meemaken dat zijn zoontje Gerald op vierjarige 
leeftijd door een verkeersongeluk om het 
leven kwam. 

Dat was voor hem een zwaar verlies maar hij 
was er de man niet naar om zijn gevoelens te 
uiten. Toen hij de kans kreeg vervroegd met 
pensioen te gaan, greep hij die aan. Hij raakte 
geboeid door reizen naar Indonesië. Meerdere 
keren heeft hij, samen met zijn echtgenote, 
dat land bezocht en genoot van de cultuur en 
de prachtige natuur. 
Een bijzondere hobby van hem was zijn tuin. 
In de buurt stond hij bekend, als de man met de 
mooie tuin. Daar was hij erg trots op. Ook fiet
sen door het mooie Twentse landschap deed 
hij graag, zolang het kon. De laatste maanden 
moest hij daar van afzien. Zijn ziekte legde 
hem steeds meer beperkingen op en maakte 
hem afhankelijk. Uiteindelijk moest hij zijn leven 
uit handen geven. Hoewel hij het niet meer 
kon uiten, leek hij op zijn sterfbed er vrede 
mee te hebben. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa, willen wij u van harte 
bedanken. 

Christine Silder-Koop 
kinderen en kleinkinderen. 


