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Met grote dankbaarheid blijven wij ons herinneren 

Bennie Wel huis 
Echtgenoot van Agnes Welhws-Löbker 

en vader van Kristel, Bart, Marloes en Roel 

Hij werd geboren te Oe Lutte op 14 juni 1950. Na een ernstige 
ziekte overleed hij op 12 mei 1999 in het Medisch Spectrum Twente 
te Enschede, Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
plechtige uitvaartvienng in de parochiekerk van de H. Oneëenheid 
op 15 mei en hem daarna te rusten gelegd op de Alg. Begraaf
plaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Menseli1kerwijs gezien veel te vroeg, 48 jaar oud. 1s er een eind 
gekomen aan Bennie sleven. Erve Brand· was de plek waar Bennie 
als jongste uit een groot gezin was geboren en getogen. Hij was 
blij b11 Zijn ouders te kunnen blijven wonen op de mooie Tanken
berg toen hij in 1975 met Agnes trouwde. Hun geluk werd com
pleet met de komst van hun vier kinderen Z11n idealen waren een 
goede toekomst voor het gezin en zijn werk. Agnes en de kinde· 
ren kwamen voor hem allijd op de eerste plaats en daarnaast werd 
zijn leven in grote mate beinvloed door zijn werk. In Kraanbedrirf 
Ku1phu1s had hij een ideale werkgever en hil groeide met het be
dri1f mee. 611 nacht en ontij stond hiJ klaar voor Kuiphuis men 
deed nooit tevergeefs op hem een beroep. Samen met mevrouw 
Ku1phuis zetten Bennie en zijn collega s de schouders er extra 
onder toen in 1982 Hennie en Dick Ku1phu1s hen zo tragisch ont
vielen. In Piet ontmoette hij vervolgens een baas en vooral een 
vriencl met wie hij, als diens rechterhand. zich verder kon inzet
ten voor de ontwikkeling van het KraanbedriJf. Benn1e was trots 
en verheugd. dat Bart en Roel hem m Zijn voetsporen zullen vol
gen. Z11n schaarse vrije tijd besteedde hij graag aan het opknap
pen van een oude tractor. H 1j was levensluslig en genoot van de 
mooie natuur en de dieren rondom het huis. Eenvoud typeerde 
hem en hij was wars van enige franje, luxe en comfort. Recht 
door zee en eerlijkheid waren zijn devies. Zijn amicale en onge
dwongen optreden leidde tot diverse kontakten en vele vrienden 
tot ver in den lande. Een uiting daarvan was de hechte band met 
de vroegere buren Gerard en Aggie, waarmee zij na hun vertrek 

vrienden bleven voor het leven. Het was hem en zijn gezin een 
voorrecht oma zo lang in hun midden te mogen hebben. 'Geen 
zorgen meer om oma en straks de kinderen groot' was z,jn toe
komstbeeld. dat overigens ineens zo wreed werd verstoord. Eind 
vorig jaar vertoonde zijn gezondheid de eerste tekenen van zwakte 
en na weken van hoop en vrees openbaarde zich de trieste 
diagnose. Maar typisch Benme, ging hij niet bij de pakken neerzit
ten en bond hil de strijd aan. Hij koesterde nog iedere nieuwe dag 
en hij was bovendien vaak meer begaan met de toestand van zieke 
lotgenoten. Teveel teleurstellingen volgden elkaar echter m het 
korte en hevige ziekteproces snel op. Op één bijzondere clag -de 
25' trouwdag volgend jaar- had Bennie zijn hoop nog gericht, waar
voor hij alles al had geregeld. maar het was hopen tegen beter 
weten in. Definitief afscheid nemen kon hij niet. Dat wilde hij Agnes. 
de kinderen. familie en vrienden dan ook niet aan doen. We zien 
mekaar toch terug', was immers zijn eigen reactie. UitZl'laaiend 
gingen we dinsdagavond van hem heen om -overeenkomstig z11n 
eigen laatste wens- vervolgens te gaan slapen en niet meer te 
ontwaken. In die slaap heeft de Heer van leven en dood, Bennie 
daags voor Hemelvaart uit zijn li1den verlost. 

Papa, w11 ZiJn bedroefd omdat Je zo snel en te vroeg van ons weg 
moet gaan. Maar tegelijk troost het ons. dat jiJ verlost bent van 
een ziekte. die vooral de laatste weken jouw sloopte doch die Jij 
nooit klagend zeer moedig hebt gedragen. Jouw betekenis als onze 
papa valt nauwe/JJkS te beschrijven. We hebben in elk geval ont
zettend veel bewondering voor de wijze waarop jij de ziekte hebt 
gedragen. Ji1 w//de zo graag bij ons blijven maar dat mocht met 
zo ziJn. Papa, bedankt voor alles wat 1e voor mama en voor ons 
hebt betekent. Je laat een grote leegte achter maar we zullen 1e 
nooit vergeten en jouw inspirerend voorbeeld volgen. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling 
en voor alle blijken van meeleven. 

Agnes Welhuis-Löbker 
Kristel-Maarten. Bart-Saskia, Marloes en Roel. 

De Lutte, mei 1999 




