
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Bernardus Hendrikus Plechelmus 
Steg huis 

Hij werd geboren te Noord Berghuizen (toen ge. 
meente Losser) 20 juli 1944, aan de Gammetker· 
straat. Toen hij groter werd werkte hij aanvanke· 
lijk op een boerderij. Later kwam hij bij de wegen· 
bouw en meer dan 10 jaren was hij in dienst bij 
de Rijkswaterstaat. 
29 Juli 1967 werd hij de trouwe echtgenoot van 

Louisa Aleida Hanterink. 
Hun gezinsvreugde werd vergroot door de ge· 
boorte van Ronny. 

Alles had Bennie over voor zijn vrouw en zoon. 
Hij was altijd opgeruimd in huis. Hij timmerde er 
van alles. Was zeer handig, repareerde graag en 
alles kwam altijd in orde. Wat leek het mooi. 
Hij stond voor iedereen klaar, ondanks het feit, 
dat hij zelf zoveel liefhebberijen kende: zijn ge· 
zin, zijn vogels, het knutselen, hield van 'n fee-stje. 
Hij was gezien bij de mensen. Zijn werk deed hij 
met plezier. Zelfs besteedde hij graag meerdere 
tijd aan het verenigingsleven in Losser. 
Maar o, dat harde leven! Op 6 april 1976 wacht· 
te men op Bennie tijdens zijn werk. Hij kwam 
niet. Men zocht en vond hem bij zijn vrachtwa· 
gen ... een mensenleven is broos , .. De tech· 
niek hard en sterk .. . Wij sidderen. 
Ach, Heer van leven en dood, waarom dit ? 
Wij leven in de Vastentijd. Uw Kruis . . . ons 
kruis. Help ons, want leven is dikwijls moeilijk. 
Versterk ons geloof. Geef ons uitzicht op een 
beter leven. Nu wij Bennie missen, hopen wij, 
dat hij bij U mag verblijven. 
Bennie werd 10 april 1976 begraven op het r.k. 
kerkhof van de Maria Geboorte parochie te Losser. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervon
den bij het overlijden van mijn innig geliefde 
man en mijn lieve pappie, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

L. A Steghuis-Hanterink 
Ronny 




