
ID ank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Met grote dankbaarheid denken wij terug 
aan 

BEN VOORPOSTEL 

echtgenoot van 
Truus van Mierlo 

eerder van 
Truus Hendriks 

Hij werd te Rossum geboren op 28 ok
tober 1927 en is gestorven in het Zieken
huis "Ziekenzorg" te Enschede op 5 
november 1982. Daar mocht hij ook het 
Sacrament van de Zieken ontvangen. Van 
uit de Maria-kerk is hij op 9 november 
begraven op het kerkhof te Oldenzaal. 

Wie heeft durven denken, dat Ben op een 
leeftijd van 55 jaar van ons zou heengaan? 
~en korte, maar hevige ziekte heeft zijn 
lichaam gesloopt. Het leven is bij hem niet 
over rozen gegaan . Heel wat tegenslag 
heeft hij moeten verwerken. Het was voor 
hem erg zwaar en hij kon het maar moeilijk 
verwerken , dat zijn vrouw Truus Hendriks 
door een ongeneeslijke ziekte van hem 
werd_ weggenomen . Geen wonder, want hij 
was Jarenlang met haar gelukkig getrouwd 
geweest. 
Zijn "moed: zijn eenvoudig groot geloof 
en z1Jn vunge devotie tot Maria de Hulp 
der Christenen" , heeft hem ' doo'( de 
moeilijke tijd daarna heengeholpen. Ge
lukkig kwam voor hem een tweede Truus 
in het leven, met wie hij ook een heel 

gelukkig huwelijk sloot. Hun prachtig ver
bouwd huis was echt een huis van liefde. 
Helaas heeft hun huwelijk niet lang mogen 
duren . Door zijn eenvoud en bezorgdheid 
was hij ook erg geliefd bij zijn familie 
kennissen en in de zaak, waar hi j werkte '. 
Menselijker wijze gesproken heeft hij veel 
te kort geleefd. Het is moeilijk om " het 
waarom" te begrijpen. Wij kunnen slechts 
het hoofd buigen voor een groot mysterie. 
"Gods wegen zijn niet onze wegen en 
Gods plannen zijn niet de onze". Het 
antwoord blijft verborgen in Gods eeuwige 
voorzienigheid. Maria, de patrones van zijn 
parochie, tot wie hij zoveel gebeden heeft, 
za l hem ongetwijfeld begeleid hebben tot 
Jezus, haar Zoon. Daar in het hemels 
Vaderhuis vindt Ben de bekroning van 
zijn geloof, zijn vertrouwen en liefde op 
deze aarde. 
Moge de f:1 - Maria sterken al degenen , die 
h1J achterliet en vooral Truus in haar ver
der leven bijstaan. Lieve Truus, schoon
mama, broer, zwagers, schoonzusters fa
milie, vrienden en collega's gedenkt' mij 
in jullie gebeden . 

Mede namens zijn broer en familie, dank 
ik U hartelijk voor Uw meeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van Ben, mijn lieve 
man. 

Truus Voorpostel-van Mierlo 

Oldenzaal , november 1982 


