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We zijn bedroefd dat we afscheid moeten 
nemen van Hans, maar we zijn tegelijk dank
baar voor zijn leven onder ons. 
HIJ werd geboren op 22 november 1911 en 
trouwde in 1946 met Anna Nljmeljer. Zijn huwe
lijk bleef kinderloos, maar Johan en later Rita, 
Anne Marie en Jan, beschouwde hij als zijn 
eigen. 
Na het overlijden van zijn vrouw in 1979 heeft 
hij zich bij hen veilig en geborgen gevoeld. En 
"Snuiman" was zijn tweede "Thuis". Bij deze 
twee gezinnen heeft hij zich bijna onmisbaar 
gemaakt door het vele werk dat hij daar verzet 
heeft rondom het huis of waar dat nodig was. Hij 
was een natuunnens en buiten werken was zijn 
lust en werkelijk zijn leven. Daarnaast was hij 
zeer geînteresseerd in het wereldnieuws en van 
de krant bleef geen letter ongelezen. Hij was 
een lieve, zeer eenvoudige, gelovige man. De 
rust van de natuur straalde In alle opzichten van 
hem af en hij verlangde niet veel In dit leven. 
Zoals velen van zijn leeftijd heeft hij de tijden 
gekend van harde arbeid, lange werkdagen, 
grote afstanden lopen en met weinig tevreden 
zijn. Hij nam het allemaal zoals het kwam met 
onvoorstelbare kalmte. 

Hij was geen man die graag opviel, maar in zijn 
eenvoud deed hij wat hij dacht dat van hem ver
wacht werd. Toen hij in 1992 na een aanrijding 
in het verpleeghuis werd opgenomen, raakte hij 
zijn vrijheid en onafhankelijkheid kwijt. 
En toen hij besefte dat hij niet meer dagelijks 
met de fiets naar de kerk en naar zijn familie in 
Losser kon, koos hij voor een plaatsje in 
St. Maartensstede, want contacten waren hem 
toch zeer dierbaar, ondanks dat hij daarin 
belemmerd werd door zijn doofheid. Daar was 
hij door zijn beminnelijkheid zeer gezien bij 
mede-bewoners en verplegend personeel. 
Op 23 juni 1998 is Hans overleden na een 
moeilijke periode. Een lijden dat hij zeker niet 
verdiend had. We mogen dankbaar zijn dat hij 
daaruit is verlost. 
Op 27 juni hebben we hem na een uitvaartvie
ring in de H. Maria Geboortekerk te Losser te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Dank aan ieder die op welke wijze dan ook 
betrokken was bij Hans en voor hem iets heb
ben betekend. Dank aan allen die aanwezig 
waren bij zijn uitvaart en begrafenis. 

Namens zijn familie: Johan en Rita Benneker 




